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 بسم اهلل
يَِّتِه، َكَما َصلَّيَْت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم، َوَبارِْك   ْزَواِجِه وَُذرِّ

َ
ٍد َوأ اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ ُُمَمَّ

يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت لََعَ آِل  ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ يدٌ لََعَ ُُمَمَّ يٌد ََمِ  إِبَْراِهيَم إِنََّك ََحِ

 تولكنا لَع اهلل 

 ال حول وال قوة إال باهلل 

رِْض،  
َ
َماَواِت َواْْل اِفيَل، فَاِطَر السَّ اِئيَل، َوِميََكِئيَل، َوإِْْسَ اللُهمَّ رَبَّ َجْْبَ

نَْت ََتُْكُم بَْْيَ ِعبَاِدَك ِفيَما ََكنُوا فِ 
َ
َهاَدِة، أ يِه ََيْتَِلُفوَن،  ََعلَِم الَْغيِْب َوالشَّ

اٍط   اْهِدِِن لَِما اْختُِلَف ِفيِه ِمَن اْْلَقِّ بِإِْذنَِك، إِنََّك َتْهِدي َمْن تََشاُء إََِل ِِصَ
 ُمْستَِقيمٍ 

رُْجو، فَََل تَِكلِِْن إََِل َنْفِِس َطْرفََة َعْْيٍ 
َ
 اللُهمَّ رََْحَتََك أ

 ،  رَبِّ زِْدِِن ِعلًْماتعايلَت ربَّنا، إنََّك أنَت الَمِلُك اْلَقُّ
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ٍء   َهاَدِة، رَبَّ ُُكِّ ََشْ رِْض، ََعلَِم الَْغيِْب َوالشَّ
َ
َماَواِت َواْْل اللَُّهمَّ فَاِطَر السَّ

ُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ 
َ
نَْت، أ

َ
ْن اَل إََِلَ إاِلَّ أ

َ
ْشَهُد أ

َ
َنْفِِس، َوِمْن ََشِّ  َوَمِليَكُه، أ

ِكهِ  يَْطاِن َوَِشْ  الشَّ

ُكوَن ِمَن اْْلَاِهِلْيَ  امهلل أعوُذ بك 
َ
ْن أ

َ
 أ

ْصنَامَ امهلل 
َ
ْن َنْعبَُد اْْل

َ
 اْجنُبِِْن َوَبِِنَّ أ
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 مقدمات

 :نصيحة اإلمام البخاري ملن أراد احلفظ

َهْل ِمْن د أنه سأل اإلمام ابلخاري:  َواٍء  عن ُممد بن أيب حاتم ابلخاري 
ْعلَمُ »يرشبُُه الرَُّجُل، فينتفُع بِِه لِلْحفِظ؟ َفَقاَل:  

َ
، َوقَاَل:    «اَل أ قبَل يلعَّ

َ
ْعلَُم »ُثمَّ أ

َ
اَل أ

ْنَفَع لِلْحفِظ ِمْن َنْهَمِة الرَُّجِل، َوُمَداوَمِة انلََّظرِ 
َ
   (1) «َشيْئاً أ

 

 الثالثيات

وانليب ملسو هيلع هللا ىلص ثَلثة رواة.   ُُمرِجها  أحاديث بْي  ثنائيات،  يه  يوجد  وكذلك 
إال أن االهتمام باثلَلثيات َكن أكْب    حبسب عدد الرواة،  اسياتورباعيات، وُخ 

 من غريها ْلسباب. 

 اْلول: علو إسنادها 

نَد  هو قلّة عدد الرواة   :العلو اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   ، فلو َكن بْي الراوي ورسوَل يف السَّ
. وهذا العلو حيرص رواة، فهو ألَع ممن بينه وبْي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أربعة رواة  ثَلثةُ 

 

 (86ص10ج)سري أعَلم انلبَلء  (1)
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ِ   عليه أهُل  بينهم وبْي   (2)يف ذلك من ََشِف قلَّة الوسائط    امَ اْلديث، ويطلبونه ل
 وهذا السبب يرجع إيله يف نظري مجيع اْلسباب. ، رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

،  صحيحٌ   نازٌل   : العَلقة بْي علو السند وصحته شبه معدومة، فإسنادٌ فائدة
أن هناك من إذا صح عنده إال    ،، أو كذابراٍو ضعيفخري من إسناد َعل فيه  

؛ قد يرويه بإسناد َعل فيه ضعيف طلبًا للعلو، لَع أن يروي نازلاْلديث بإسناد  
ا إَل  وبانلظر  صحته.  وبيان  عنده  علوه  بليان  املعاِصة، باإلسنادين  ْلسانيد 

لكون الشك يف صحة  إَل كتب اْلديث؛ جتدهم يطلبون العلو فقط، َكْلسانيد 
كبرية   قيمة  فَل  معدومة  مؤلفيها  عن  الكتب  إلهذه  املوصل  هذه إلسناد  َل 

 تلك اتلليق واإلسناد، فجعلوا العلو إَل لكون سبيل أهل العلم ، إنما هو الكتب
وهلذا جتدهم ، هو املطلب، وكذلك اْلال ايلوم يف أسانيد القرآن الكريم الكتب

ُُمتلِ  لَع  أو  مبتدع  لَع  يقرأون  انلاس    (3)ٍط  قد  ألَع  فَكن  عمره  طال  لكونه 
 إسناًدا، أو لكونه استطاع السفر تلحصيل اْلسانيد العايلة. 

من  ، وصحيًحا َعيلًا، فالعايل هنا خري  نازاًل إال أن اإلسناد إذا َكن صحيًحا  
عداتل انلَّاِزل يف  اتفقوا  إذا  الرواة  أن  إذ  إَل ،  أقرب  اْلقل  فالعدد  وضبطهم  هم 

 الصواب من العدد اْلكرث.

 

 الراوي، وسيم بالواسطة ْلنه اذلي بواسطته نُِقَل العلم. الواسطة هو  (2)

 خفَّ عقله مع كْب سنِّه.   (3)
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حفظها  سهولة  أسانيدها  اثلاِن:  هذه  مع  وقِلَّة  اإلسناد،  لِقََص  وذلك   .
 اْلحاديث. 

 . نها ِمن ُملَح العلماثلالث: إ 

 الشخص، فِلَم لم يكن هذا االهتمام باثلنائيات؟  يتساءلوقد 

الستة  واْلواب املشهورة، َكلكتب  الكتب  ابلخاري، وصحيح  :  )صحيح 
وس  الرتمذي،  وجامع  النسايئ،  وسنن  داود،  أيب  وسنن  ماجه( مسلم،  ابن  نن 

اْلصول   اْلخرى  و والكتب  ادلاريم،  ثنائيات. كسنن  فيها  ليس  أَحد،  مسند 
كونها قليلة، وتوجد اثلنائيات يف موطأ مالك، إال أن هذه اثلنائيات تفقد مزية  

ْلفظها أقل من اهلمة ْلفظ   مُ مَ ن حديثًا ثنائيًا، فالهِ ومئة وثَلثة وخس  املوطأ  فيف
اليت يف    اثنان وعرشين حديثًا َكليت عندنا يف صحيح ابلخاري. وهذه اثلنائيات 

اإلمام  صنَّ   املوطأ موطأ  "ثنائيات  سماه:  كتابا  الفييض  الرَحن  ُمفوظ  فيها  ف 
 مالك"

وقد ُصنف فيها كتاب سموه:   ،ند أيب حنيفةكما توجد اثلنائيات يف مس
" ولعل عدم االهتمام بها سببه و حنيفة واثلنائيات يف مسانيدهاإلمام اْلعظم أب" 

عند  كبرية  أهمية  ملسانيده  تكن  ولم  ُمدثًا،  ال  فقيًها  ُعرَِف  حنيفة  أبا  أن 
أكرث أهل اْلديث طعنوا يف أيب حنيفة " ما قال تيق ادلين ابن تيمية  املحدثْي، ك

ه طعنًا مشهوًرا امتألت به الكتب، وبلغ اْلمر بهم وأصحابِ   - عنه  ريض اهلل  -
الصحيحْي  يف  هلم  ِذْكَر  فَل  شيئًا،  اْلديث  كتب  يف  عنهم  يرووا  لم  أنهم  إَل 



   

   

 
10 

 ثالثيات البخاري

  (4)" والسنن

وعبد بن  ،  ه240ت  ، وأَحده179ت  فيه موجودة عند مالك  أما اثلَلثيات
ت255ت  ادلاريموه،  249تَُحيد   ماجه  وابن  ت  ،ه.273ه،  ، ه279والرتمذي 

ْباِن ت  ه. 360والطَّ

 أما مالك

 فاثلَلثيات عنده كثرية تلقدمه، ولكن لم أجد من مجعها. 

 وأما أمحد

وجعل فيه اريِن يف َشحها كتابا  فله الكثري من اثلَلثيات، صنف السفَّ 
 . وثَلثْي حديثًا اثَلثمئة وواحدً 

 بن ُحَميد وأما عبٌد

 .واحد وخسون حديثًا  فله

 الدارميوأما 

 

 387ص2ج الرد لَع السبيك يف مسألة تعليق الطَلق (4)

كتاب السنة لعبد اهلل بن اإلمام   (وما بعدها   53/  20انظر: املصنف البن أيب شيبة )قال ُمقق الكتاب:  
عدة كتب يف بيان حال أيب حنيفة وأصحابه عند املحدثْي ما    وقد ألفت  ( وما بعدها   80/  1أَحد )

 بْي مدافع عنه ومثبت لالكم أهل العلم. 
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عرش  خسة  " ،  احديثً   فله  أكرثها  "  ضاهر  قاسم  ُممد   بن  قاسممجعها 
 صحيح، ويه أحاديث نافعة حَيُسن االعتناء بها. 

 وأما ابن ماجه

الُْمَغلِِّس عن    ْبنُ   وأما عند ابن ماجه فيه خسة، لكها من طريق ُجبَاَرة
نَِس   عن  بِْن ُسلَيْمٍ   َكِثريِ 

َ
 « مضطرب   حديثه»:  يابلخار  عنه  قالَمالٍِك، وُجبارة    بِْن   أ

ضعيف   " كثري" وشيخه    ،واكن يروى املوضوَعت كما قال أَحد وأبو زرعة الرازي 
وقال  وأبو  املديِن،   ابن  مثله، ضعفه  :  زرعة  أبو  وقال   «مرتوك » :  النسايئ  حاتم، 

اْلحاديثه  ذكروأ   «واه» مع  للفائدة  ذه  بعضها  وْلن  موضوًَع ،  أنه   كونه  إال 
 : مشهور

َحبَّ   َمنْ ) -1
َ
نْ   أ

َ
ُ   يُْكرِثَ   أ    بَيِْتِه،  َخرْيَ   اّللَّ

ْ
أ  َوإَِذا  َغَداُؤُه،  َحَضَ   إَِذا  فَلْيَتَوَضَّ

 (ُرفِعَ 
ِ   رَُسولِ   يََديْ   بَْْيِ   ِمنْ   ُرفِعَ   َما) -2 ،  ِشَواءٍ   فَْضُل   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ لَْت   َواَل   َقطُّ   َُحِ

 ( ِطنِْفَسةٌ  َمَعهُ 
عُ  اْْلرَْيُ ) -3 ْْسَ

َ
ي ابْلَيِْت  إََِل  أ ِ ْفَرةِ  ِمنَ  ُيْغََش، اذلَّ  ( ابْلَِعريِ  َسنَامِ  إََِل  الشَّ

ْْسِيَ   يَلْلَةَ   َمَررُْت   َما) -4
ُ
ُد،  يَا:  قَالُوا   إِالَّ   ؛بَِمإَلٍ   يِب   أ تََك   ُمرْ   ُُمَمَّ مَّ

ُ
  أ

 ( بِاْْلَِجاَمةِ 
ةَ   َهِذهِ   إِنَّ ) -5 مَّ

ُ
يِْديَها،  َعَذاُبَها  َمرُْحوَمٌة،  اْْل

َ
  ُدفِعَ   الِْقيَاَمِة،  يَْومُ   ََكنَ   فَإَِذا  بِأ

ِكَْي،  ِمنَ   رَُجٌل   الُْمْسِلِمْيَ   ِمنَ   رَُجلٍ   ُُكِّ   إََِل    فَِداُؤكَ   َهَذا:  َفيَُقاُل   الُْمرْشِ
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 ( انلَّارِ  ِمنَ 

 رتمذي أما الو

 اْبنُ   ، الَفَزارِيُّ   َس ُمو  ْبنُ   إِْسَماِعيُل   َحدثنا  (2260وهو )  فله حديث واحد
يِّ   اْبنَةِ  دِّ نَِس   َعنْ   ، َشاِكرٍ   ْبنُ   ُعَمرُ   َحدثنا  ،الُكوِفِّ   السُّ

َ
 رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   َمالٍِك   بِْن   أ

ِت ):  وَسلم  َعليه  اهلل  َصىل  اهللِ 
ْ
ابِرُ   َزَمانٌ   انلَّاِس   لََعَ   يَأ   ََكلَقابِِض   ، ِديِنهِ   لََعَ   ِفيِهمْ   الصَّ

 .الوَْجهِ   َهَذا ِمنْ   َغِريٌب   َحِديٌث  َهَذاوقال:  .(اْلَْمرِ   لََعَ 

تهم بالرفض. وعمر  أهل اْلديث، وهو م  د وإسماعيل هذا غري مريض عن
 «املناكري أنس عن يروى   ضعيف»: حاتم أبوعنه  قالبن شاكر ابلَصي، 

 رانيَبوأما الطَّ

 معامجه. ا رواه يف مم كثريو حال هلكها ضعيف كما ، فله ثَلثة أحاديث

 أما مسلم، وأبو داود، والنسائي 

 فليس عندهم ثَلثيات 
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 عملي يف هذا الكتاب

 

 . لتسهيل حفظها ْلسانيد هذه اْلحاديثعملت رسًما بيانيًا  -

 . ترمجت برتاجم ُمتَصة لرواة هذه اْلحاديث -

 رتبت اثلَلثيات حبسب اْلسانيد من اْلكرث ورودا إَل اْلقل.  -

 ُمتًَصا للك منها. ذكرت خترجيًا  -

ا  عمَّ   ُمفِصحةً ُمتًَصا، ثم أْلَقتُه بمسائل  َشحت هذه اْلحاديث َشًحا   -
من    يلحق هذا اْلديث من أحَكم سواًء َكنت مما فيه ِذكُرها، أو مما قُربَْت 

  موضوعه مما حيتاجه ادلارس.
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 أنواع التلقي

 : بطرق  عن الشيخ يكون  يقِّ لَ اتلَّ 

  «سمعت»   حده املقصود باتلحديث؛ قال:الشيخ وهو و  لفظفإذا سمع ِمن  
 « حدثِن» أو:

 «حدثِن» أقوى من  «سمعُت »ورأى مجاعة أن قول: 

  ؛ قال: لكهم مقصود باتلحديث   الشيخ وهو يف َملسلفظ  وإذا سمع ِمن  
 « وجيوز َل قول: »سمعت«حدثنا» أو: «سمعنا»

قال:   املجلس؛  يف  وحده  وهو  الشيخ  لَع  قرأ  أخْبين  »أو:    «أخْبين» وإذا 
قال:    «بقراءت عليه القراءة من حفظه؛  ِمن »وإذا َكنت  بقراءت عليه  أخْبين 

 « ِحفظي

أخْبنا بقراءت  »أو:    «أخْبنا »لَع الشيخ وهو يف َملس؛ قال:  هو  وإذا قرأ  
 «عليه

 «أخْبنا»قال: يف املجلس؛ غريه لَع الشيخ وهو وإذا قرأ 

 «: »أخْبنا«حدثنا«: »أخْبين« وكمان »حدثِن»أن يقول مَكن  عموًما  وجاز 

وف ُك ما سبق، إن َكن املقروء أقل من الكتاب لزم ابليان، فيقول مثَل:  
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 يسري« أو ما شابه ِمن بيان.   بفوت »أو  «هذا الكتاب حدثنا فَلن بأوَل وآخره»

 ئ. هو أن يفوَت الطالَب َشٌء ِمِما قُرِ   ُت والفو

أي أن الشيخ ملا قرأوا عليه َكن يمسك    «وهو ممسك بأصله»وَل أن يزيد  
 بكتابه اْلاص. 

أعطاه  قال:    الشيخ  وإذا  عِن؛  بها  حدث  َل:  وقال  الكتاب  من  نسخة 
 « مناولة  أخْبين»

َل   قال  الكتاب»أو    «أجزتك»وإذا  بهذا  أو    «أجزتك»أو    «أجزتكم 
 « أخْبنا إجازة»؛ يقول:  «أجزتكم بمرويات لكها»

قرأت عليه »أو    «حدثنا بأجزاء من الكتاب وأجازنا بابلايق» وَل أن يقول:  
بابلايق وأجازين  اْلحاديث»أو    «املقدمة  عليه  وأجازين    الفَلنية  قرأت  غيبا، 

 « بالكتاب

روي عنه مع   عن الشيخ بغري اإلجازة ولم جيزه الشيخ، أن ي وجيوز ملن تلّقَّ 
ث الشيُخ وأنا أسمع«بيان كيفية اتلليق  ، مثل »سمعت فَلنا يقول« أو »حدَّ

وهذه أضعف طرق    «وَِجادةً »د الكتاب خبط َكتبه فإنه يروي عنه  جَ وإن وَ 
 اتلليق.

وَش اإلجازات ما َكن من مثل قول بعض انلاس: »أجزت ُك أهل زماِن« 
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 جازات ال قيمة هلا أبلتَّة. أو »أجزُت ُك من سيُودَلُ لك« فمثل هذه اإل

 َتتمل مجيع اْلوجه السابقة.  «عن»ولكمة  

وعندما يبدأ املجلس؛ يكتب اتللميذ لَع الصفحة اليت بدأوا بها وقت  
وأسماء   ءبد املجلس،  انعقاد  كمَكن  أخرى  معلومات  يزيد  أن  وَل  املجلس، 

 بعض من حض معهم املجلس.  

 وإذا اختُِتَم الَمجِلس؛ يكتب عند آخر ما قُرِء وقَت ختم املجلس.  

 وحَيُسُن أن يكتب لَع النسخة شيئًا من املواقف اليت جتري يف املجلس. 

 وي إجازاته وأسانيده اْلاصة. واثلَّبُت: هو الكتاب اذلي جيمع فيه الرا 

 

 : على التدوين أمثلة

"، ََلُ »قال اذلهيب:  •  «   (7) يِل  بَِفوٍْت  (6)  ََعيِلاً  (5) َوقَْد َسِمْعنَا "ُُمْتَََصَ الُمْختَََصِ

 

 يعِن ابن خزيمة.  (5)

 سيأت معنا معىن العلو.   (6)

 بْيَّ أن الفوت َل، ال أن الشيخ أنقص من الكتاب.  (7)
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ْنيَا ِمْن  »عن ابن قُنيدة:    اذلهيب  وقال • يِب ادلُّ
َ
وََسِمَع ِكتَاَب "القنَاَعة" البِْن أ

 ، يِّ يِب الَفتِْح بِن ابَلطِّ
َ
 « بِفوٍت ِمْن آِخِرهِ أ

ِِكِّ،  »وقال:   • الزَّ بِْن  َْحََد 
َ
أ ُت لََعَ 

ْ
ْخَْبَكَ قََرأ

َ
،    أ ِ َسْعِد اّللَّ بِْن  ِد  ُُمَمَّ ْبُن  ُد  ُُمَمَّ

َلِم ْبُن َسنََة َخِْسَْي وَِستِّ ِمائٍَة، أنا ََحَّ  ، أنا َعبُْد السَّ ، بِِمَْصَ ِ اُد ْبُن ِهبَِة اّللَّ
، أنا َعبُْد الرََّْحَِن   ٍد الَْفارِِِسُّ ُد ْبُن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن ُُمَمَّ َْحََد، بَِهَراَة، أنا ُُمَمَّ

َ
أ

، ِ ٍد، نا ُمْصَعُب ْبُن َعبِْد اّللَّ ِ ْبُن ُُمَمَّ َْحََد، أنا َعبُْد اّللَّ
َ
ثَِِن إِْمَلءً   ْبُن أ ، َحدَّ

 «...َمالٌِك، َعْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُعَمرَ 

أبو  »  باب يف املدينة وأهلها  ،كتاب املوطأ برواية سويد اْلدثاِن • أخْبنا 
الفقيه   إبراهيم بن ُممد الزهري  إبراهيم بن سعيد بن  طالب عمر بن 

مد بن  قال: أخْبنا أبو بكر ُم  (8) فأقر به    بقراءت عليه من أصل كتابه
قراءًة عليه وأنا  غريب بن عبد اهلل الزباز، صاحب أيب بكر بن َماهد  

لَع أيب بكر أَحد بن ُممد بن عبد العزيز بن    قرئقال:    فأقر به أسمع
 .« .يف سنة تسٍع وتسعْي ومائتْي اْلعد الوشاء

للسخاوي:   • اإلملام  كتاب  عليه  » وف  بقراءت  انلاس:  سيد  ابن  وقال 
 « ْلميعها إال يسرياً فسمعته بقراءة غريي عليه

يُْخ أبو بَْكر عبد الَْعِزيْز بن  »يف سؤاالت اْلاكم لدلارقطِن:   • نَا الْشَّ ْخَْبَ
َ
أ

َْحَد بن ُعَمر بن بَاقَا ابَلغْ 
َ
، أ  « بِِمَْصَ   بقراءِت عليهَداديُّ

 

 أي لم َيطئِن.  (8)
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،  سمع يلعَّ مجيع هذا الكتاب ّب العاملْي،  اْلمُد هلل ر»وف اْلذَكر للنووي:   •
الورُع املتقُن عَلُء   العالُم الفاضُل  الفقيُه  كتاب اْلذَكر، صاحبُه َكتبُه 
اهلل   أدام  الشافيُع  ادلمشيُق  داوَد  بن  إبراهيم  بن  يلع  اْلسِن  أبو  ادلين 
الكريم َل اْلرياِت املتظاهرات، وتوالُه باْلسناِت املتَكثرات، ولطف به  

وقابل نسختُه هذه ميع وأنا مُمسٌك  يع أمورهِ، وبارك َل يف ُك أحواَِل؛  يف مج
، وذلك يف َمالس، آخرها يوم اثلَلثاء اثلاِن عرش  بأصيل يف مجيع سماعه

وأجزُت َُل ُّك ما  سنة ستٍة كذا وسبعْي وست مائة؛    وىلمن مجادي اْل
 « جيوُز يل تسميعه
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 إسناد حاملي هذه النسخة

 9إسناد حاملي هذه النسخة
 

 
 

 عليه، أو قراءة عليه، أو سماًَع منه، أو إجازًة، أو مناَولًَة( يكتب بعد االسم طريقة اتلليق )سماًَع  (9)
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 إسنادي إىل هذه األحاديث

وهو كما أخْب ِمن ألَع   -  بإسناده الفحل بن ياسْي حدثِن شييخ ماهر   -1
نياأسانيد   قال:  -ادلُّ

  / ه1355)  .بن جاسم ابلدري السامرايئ اْلسيِن  عن شيخنا املسند صبح  -2

 ه( 1434

 ( ه1379 /ه1285) .بأيب الصاعقة عن شيخه عبد الكريم الشيخيل الشهري -3

 ه( 1352 ه/1285) .اْلاْنُفوري أخْبنا يوسف حسْي  -4

وإجازة  ،  قراءة بلعضه  ه(1320/ ـه1220)  أخْبنا شيخ اللك نذير حسْي ادلهلوي  -5
 . إن لم يكن سماَع بلقيته 

 ه( 1262 ـه/1196). أخْبنا الشاه ُممد إسحاق ادلهلوي  -6

   ه(1239/ ـه 1150) . اهلل ادلهلوي  أخْبنا الشاه عبد العزيز بن ويل -7

باقيه لَع    ه( 1176 ـه/1114)  أخْبنا وادلي -8 إكمال  مع  اْلج،  كتاب  إَل  سماَع 
 . خلفائه

 ه( 1145 ـه/1081). الكوراِن أبو طاهر ،ُممد بن إبراهيم أخْبنا -9

 ه( 1113 ـه/1049). أخْبنا حسن الُعَجييم -10

 ه( 1079ت). أخْبنا ُممد بن العَلء ابلابيل -11

نْهوري قراءةأخْبنا سالم بن ُممد  -12  ه( 1015)ت. بلعضه وإجازة السَّ
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 ه( 982 ـه/910). الَغيْطيبن أَحد أخْبنا انلجم ُممد  -13

 ه( 926 ـه/826). أخْبنا زكريا اْلنصاري -14

  العسقَلِن سماَع للكثري منه وإجازة أخْبنا أَحد بن يلع بن حجر -15
 ه( 852 ـه/ 773)

 ه( 800ه/ 709). يلعْ ويخ ابلَ نُ أخْبنا إبراهيم بن أَحد اتلَّ  -16

ار أخْبنا أَحد بن أيب طالب  -17  ه( 730/ه620). اْلجَّ

بيِديّ أخْبنا اْلسْي بن املبارك   -18  ه( 631ه/  545). الزَّ

ْجِزي الَْهَروِيّ أخْبنا أبو الوقت عبد اْلول بن عيىس  -19  ه( 553ه/458). السِّ

 ( ه 467/ ـه374) .ُممد ادلاودي ابُلوَشنيجأخْبنا عبد الرَحن بن  -20

خِسّ أخْبنا عبد اهلل بن أَحد بن  -21  ( ه381 ـه/ 293). َحُّوية الَّسَّ

 ه(320ه/ 231). الَْفربِريّ ُممد بن يوسف بن مطر  أخْبنا -22

 ( ه256 ـه/194)أخْبنا ُممد بن إسماعيل ابلخاري مرتْي.  -23

 هلل رب العاملْي   واْلمد
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 أسانيد هذه الثالثيات مخسة

 اإلسناد األول

 )وبه روى أحد عرش حديثًا(

ُّ ْبُن إِبَْراِهيمَ  -1  َميكِّ

يِب ُعبَيْدٍ  -2
َ
 يَِزيُد ْبُن أ

ْكَوِع  -3
َ
 َسلََمُة ْبُن اْْل

 اإلسناد الثاني

 )وبه روى ستة أحاديث( 
اُك ْبُن َُمدَْلٍ  -1 حَّ بُو ََعِصمٍ )الضَّ

َ
 (أ

يِب  -2
َ
 ُعبَيْدٍ  يَِزيُد ْبُن أ

ْكَوِع  ْبنُ  َسلََمةُ  -3
َ
 اْْل

 اإلسناد الثالث

 أحاديث(  ثَلثة)وبه روى  
ُد ْبُن َعبِْد ا -1 نَْصارِيُّ  هللُُمَمَّ

َ
 اْْل

 الطويل يٌْد َُحَ  -2

3-  
َ
 بن مالك  نَسأ

 اإلسناد الرابع

 ( واحدا حديثًا)وبه روى  
ُد ْبُن حَيََْي   -1  َخَلَّ
 ِعيىَس ْبُن َطْهَماَن   -2

نَُس  -3
َ
 َمالٍِك  ْبنُ  أ

 اإلسناد اخلامس 

 ( واحدا حديثًا)وبه روى  
 ِعَصاُم ْبُن َخادِلٍ   -1

 ِريُز ْبُن ُعثَْماَن  حَ  -2

 بَُّْسٍ  اهلل ْبنُ  بْدُ عَ  -3
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 دراسة األسانيد

 ألسانيداخمطط 
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 بالرواة التعريف

إيله. ووضعت  سأنقل عن سري أعَلم انلبَلء، وما نقلت من غريه أشري  
 اتلقريبيَّة. عند اتلواريخ  «~»هذه اإلشارة 

 

 التعريف بالبخاري

ُممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بزدزبه، َوِقيَْل بَْذُدْزبَه، َويِهَ  
الزرَّاُع. خَباِريٌَّة، معنَاَها  سلَمَ   لَْفَظٌة 

َ
َوايِل    جده   أ اْلُْعيِفِّ  ايلََمان  يَِدي  لََعَ  ُة  الُمِغرْيَ

يِب ِمْن َمالِِك »وقال ابلخاري:    ،يُْل بُن إِبَْراِهيَْم الِعلْمَ خُبَارَى، َوَطلََب إِْسَماعِ 
َ
َسِمَع أ

ى ََحَّاَد بَن َزيٍْد، وََصافَح اْبَن الُمبَارَِك بكلتَا يََديْهِ 
َ
نٍَس، َوَرأ

َ
 «بِن أ

يِب َحاِتٍم:قَاَل َورَّ 
َ
ُد بُن أ َكتَبُْت َعْن  »َسِمْعتُُه َقبَْل َمْوته بشهٍر َيُقْوُل:    اقُُه ُُمَمَّ

لٍف َوَثَمانِْْيَ رَُجًَل لَيَْس ِفيِْهم إالَّ َصاِحب َحِديٍْث ََكنُوا َيُقْولُْوَن: اإِلْيَماُن قَْوٌل، 
َ
أ

 « َوَعَمٌل يَِزيُْد َويَنُْقُص 

قال الِفَربِْريِّ وعن   قَاَل   إِْسَماِعيَْل:    :  بُن  ُد  ُُمَمَّ ِكتَايِب  » يِل  يِف  وضعُت  َما 
ِحيِْح" َحِديْثاً إالَّ اغتسلُت َقبَْل َذلَِك وََصلَّيُْت َرْكَعتَْْيِ   « "الصَّ

َيُقْوُل:    بِن   إِبَْراِهيْمَ وعن   ابُلَخاِريَّ  َسِمْعُت  َهَذا  »َمْعِقٍل،  يِف  دخلُت 
َ
أ َما 

 ، َحاِح ِِك اَل يطوَل الِكتَاُب الِكتَاِب إالَّ َما َصحَّ  « َوتركُت ِمَن الصِّ
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اْسِمِه  »ومن َتريه رَحه اهلل: قال:   تْلُُه َعِن 
َ
َسأ َكتَبُْت َعْن رجٍل  إَِذا  ُكنُْت 

اْلَِديَْث  وَََحِْلِه  َونِْسبَِتِه  فَهماً   ؛ َوُكنْيَِتِه  الرَُّجُل  ََكَن  يَُكنْ   ،إِْن  لَْم  ْن   ؛ فَإِْن 
َ
أ تْلُُه 

َ
َسأ

ْصلَُه َونُسَختَهُ َُيِْرَج إ
َ
ا اآلخُروَن اَل يُبالُوَن َما يَْكتُبُوَن، َوَكيَْف يَْكتُبُونَ   ،يلَّ أ مَّ

َ
 « فَأ

 

 .من قرى سمرقند  خرتنك،يف  ـه  56: وفاته ـه / 194: مودله

شيوخه الزبري  :  من  بن  اهلل  عبد  راهويه،  بن  إسحاق  حنبل،  بن  أَحد 
قتيبة بن يلع بن املديِن،    بن يوسف،، عبد اهلل  عبد اهلل بن مسلمة  اْلَُميدي،

 بن يوسف الفريايب. سعيد، ُممد 

زرعة الرازي، ابن  حاتم الرازي، أبو أبو عيىس الرتمذي، أبو  : من تَلميذه
 . ، النسايئُممد بن يوسف الفربري، مسلم بن اْلجاجخزيمة، 

ابُلَخاِريِّ  "َصِحيَْح  َرَوى   : الَمْقِدِِسُّ َطاِهٍر  بُن  ُد  ُُمَمَّ منهم:    "َوقَاَل  مجاعة، 
َُمدَْلٍ  بِن  ِد  ُُمَمَّ بُن  َوَطاهُر  َمْعِقٍل،  بَن  وإبراهيم  شاكر،  بن  وَحاد  الفربري، 

 النََّسِفيَان.

 : قول األئمة فيه

ابِّ  »َراْهَويْه َيُقْوُل:    بنُ   إِْسَحاُق   َكن   -َيْعِِن: ابُلَخارِّي -اكتُبُوا َعْن َهَذا الشَّ
 « فَلَو ََكَن يِف َزَمِن اْلََسِن الْحتَاَج إيَِلِْه انلَّاُس لَمْعِرفَِتِه بِاْلَِديِْث، َوفقِههِ 
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ِد بِن إِْسَماِعيَْل » وقال أَحد بن حنبل:   خرجْت ُخَراَساُن ِمثَْل ُُمَمَّ
َ
وقال:    «َما أ

، َوُُمَ » اِزيِّ بُو ُزرَْعَة الرَّ
َ
ِد بِن إِْسَماِعيَْل انتىه اْلفظ إَل أربعة من أهل خراسان: أ مَّ

َمْرَقنْديِّ َواْلََسِن بِن ُشَجاٍع ابَلليِْخِّ  ، َوَعبِْد اهلِل بِن َعبِْد الرََّْحَِن السَّ  « ابُلَخارِيِّ

بَ وقال:  
َ
دٌ بَْكرٍ   وأ يِب َشيْبََة َوُُمَمَّ

َ
:    بنُ    بِن أ ينَا ِمثَْل  » َعبِْد اهلل بن ُنَمرْيٍ

َ
َما رأ

ِد بِن إِْسَماِعيَْل   «ُُمَمَّ

دٌ وقال   اٍر:    بنُ   ُُمَمَّ اِريِمُّ  »بَشَّ َوادلَّ  ، بِالرَّيِّ ُزرَْعَة  بُو 
َ
أ ْربََعٌة: 

َ
أ ْنيَا  ادلُّ حَفاُظ 

 «بسمرقند وُممد ابن إِْسَماِعيَْل بِبَُخاَرى، َوُمْسِلٌم بِنَيَْسابُْورَ 

: ِمِذيُّ ْ الرتِّ ِعيىَْس  بُو 
َ
أ خِبَُراَسانَ »  َوقَاَل  َواَل  بِالِعَراِق  َر 

َ
أ الِعلَِل    لَْم  َمْعىَن  يِف 

َساِنيِْد أعلم من ُممد بن إسماعي
َ
 «لَواتلَّاِريِْخ، َوَمْعِرفَِة اْل
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 رواة اإلسناد األول

 َمكِّيُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم

ُّ بُن إِبَْراِهيَْم بِن بَِشرْيِ بِن فَْرقٍَد اتلَِّمييِْمُّ   ه فَْرقَُد بُن بَِشرْيٍ )َميكِّ ،  (َويَُقاُل: َجدُّ
، ابَلليِْخُّ  ، اْلَنَْظيِلُّ َكِن اتلَِّمييِْمُّ بُو السَّ

َ
اِدُق، ُمْسِنُد ُخَراَساَن، أ . اإِلَماُم، اْلَافُِظ، الصَّ

 اٌل َوجِتَاَرٌة. َحجَّ َكِثرْياً َواَكَن ََلُ مَ 

عَ  ُهَو  َفَقاَل:    مٌ لَ وامليك  الْكْرَماِِن،  ِفيِه  وهم  َوقد  ة،  َمكَّ إََِل  بِنِْسبَة  َولَيَْس 
ة ّ، َمنُْسوب إََِل َمكَّ   ( 10)  الَْميكِّ

 ( من صغار أتباع اتلابعْي) بلخ   ـهيف215: وفاته ـه / 126: مودله

يِب    أخذ عن  :من شيوخه
َ
نٍَس   ،ُعبَيْدٍ يَِزيَْد بِن أ

َ
َوبَْهِز بِن َحِكيٍْم،   ،َوَمالِِك بِن أ

اٍن، َواْلَُعيِْد بِن َعبِْد  يِب ِهنٍْد، َوابِْن ُجَريٍْج وَِهَشاِم بِن َحسَّ
َ
َوَعبُْد اهلِل بُن َسِعيِْد بِن أ

وَ  ُسْفيَانَ الرََّْحَِن،  يِب 
َ
أ بِن  وَ َحنَْظلََة  نَابٍِل  بِن  ْيَمَن 

َ
َوأ َحِنيَْفَة  يِب 

َ
َوأ يَِزيَْد ،  بِن  َداوَُد 

، َوفِْطِر بِن َخِليَْفَة، وََهاِشِم بِن َهاِشِم بِن ُعتْبَةَ  وِْديِّ
َ
ْستَُوايِئُّ اْل  ، وغريهم. ، وَِهَشاٍم ادلَّ

، َوحَيََْي بُن  : من تَلميذه َْحَُد بُن َحنْبٍَل َوُعبَيُْد اهلِل الَقَواِريِْريُّ
َ
، َوأ ابُلَخارِيُّ

مَ  بُن  َوحَيََْي  َزْْنَلَةَ   ،َوبُنَْدارُ   ،ِعْْيٍ حَيََْي،  بُن  الَفْضِل   ،وََسْهُل  بُن  َمِد  الصَّ َوَعبُْد 
ْورِيُّ   ،ابَلليِْخُّ  ادلُّ َويَ َوَعبَّاٌس   ،، ابَلَْصِيُّ ِسنَاٍن  بُن  َيْعُقوَْب   ِزيُْد  بُن  َوإِبَْراِهيُْم 

 

 241ص17عمدة القاري ج (10)
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َوإِْسمَ  نَيَْسابُْوَر،  ُمْقِرئُ  نََْصٍ  بُن  َْحَُد 
َ
َوأ  ، ِد  اْلَْوزََجاِِنُّ ُُمَمَّ بُن  َكِثرْيٍ اِعيُْل  يِب 

َ
أ بِن 

ُد بابَلليِْخُّ  ازُ ، َوُُمَمَّ  ، وغريهم  ُن َعبِْد اْلَِميِْد الزَبَّ

 قول األئمة فيه: 

َْحَدقال  •
َ
 : ثَِقٌة. بن حنبل  أ

 : َصاِلٌح. بن معْي  حَيََْي وقال  •
ْدُق. • بُو َحاِتٍم: َُمَلُُّه الصِّ

َ
 َوقَاَل أ

: ثَِقٌة. َوقَاَل  •  الِعْجيِلُّ
ٌس. •

ْ
: لَيَْس بِِه بَأ  َوقَاَل النََّسايِئُّ

ُمْوٌن. و •
ْ
ٌّ ثَِقٌة َمأ : َميكِّ اَرُقْطِِنُّ  قَاَل ادلَّ

 . : ََكَن ثَِقًة ثَبْتاً يِف اْلَِديِْث عداْبُن سَ وقال  •

 

 َيِزيُد ْبُن َأِبي ُعَبْيٍد

 اثلَِّقاِت. ِمْن َبَقايَا اتلَّابِِعْْيَ   ،املدِن يزيد بن أىب عبيد،

 ( الوسطى من اتلابعْي طبقة تيل) ـه100: وفاته
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ْكَوِع   بنُ   َسلََمةُ   :من شيوخه
َ
 شام بن عروة.وه  (11)،  َمْوىَل آيِب اللَّْحمِ   ُعَمرْيٌ ، واْل

انُ   ،ِتُم بُن إِْسَماِعيَْل حا:  من تَلميذه بُو    ،وَََحَّاُد بُن َمْسَعَدةَ   ،َوحَيََْي الَقطَّ
َ
َوأ

ُّ بُن إِبَْراِهيْمَ   ،ََعِصٍم انلَِّبيُْل   َوآَخُرْوَن.  ،َوَميكِّ

 : (12) قول األئمة فيه

 ابن معْي: ثقة.  قال  •
 ثقة.   تابيع ي : حجاز وقال العجيل •
باملدينة بعد خروج ُممد بسنتْي أو ثَلث، واكن    وقال ابن سعد: توف •

 ثقة كثري  
 اْلديث.  •

 

 ِع ْبُن اْلَأْكَواَسَلَمُة 

بُو ََعِمٍر،  
َ
ْكَوِع: ِسنَاُن بُن َعبِْد اهلِل، أ

َ
ْكَوِع، َواسُم اْل

َ
َسلََمُة بُن َعْمِرو بِن اْل

بُو ُمْسِلٍم.
َ
بُو إِيَاٍس    َوأ

َ
.َويَُقاُل: أ ، الَمَدِِنُّ ، اِْلَجازِيُّ ْسليَِمُّ

َ
ُمْؤتََة، َوُهَو   ِقيَْل: َشِهدَ   اْل

 

 ما ييل من تهذيب الكمال  (11)

 تهذيب اتلهذيبمن  (12)
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ْهِل َبيَْعِة الرُّْضَواِن.
َ
   ِمْن أ

 )صحايب(  ـه74: فاتهو 

الصديق، وعمر بن اْلطاب،  بكر    وأب  :-بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص-   من شيوخه 
 . طلحة بن عبيد اهللوعثمان بن عفان، و

 عطاء، سعيد املقُْبي، بُريدة اْلسليم. زيد بن أسلم، : من تَلميذه

اُء لََعَ  قال اهلل تعاَل: ﴿ُُمَ   صحايب.  :رتبته ِشدَّ
َ
يَن َمَعُه أ ِ ِ َواذلَّ ٌد رَُسوُل اّللَّ مَّ

ِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم  ًدا يَبْتَُغوَن فَْضًَل ِمَن اّللَّ ًعا ُسجَّ اِر رََُحَاُء بَيْنَُهْم تََراُهْم ُركَّ الُْكفَّ
وُجُ  َكَزْرٍع  يِف  يِل  ْْنِ اإْلِ يِف  َوَمثَلُُهْم  اتلَّْوَراةِ  يِف  َمثَلُُهْم  َذلَِك  ُجوِد  السُّ ثَِر 

َ
أ ِمْن  وِهِهْم 

بِِهُم  يِلَِغيَظ  رَّاَع  الزُّ ُيْعِجُب  ُسوقِِه  لََعَ  فَاْستََوى  فَاْستَْغلََظ  فَآَزرَُه  ُه 
َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ

يَن آَمنُوا وَ  ِ ُ اذلَّ اَر وََعَد اّللَّ اِْلَاِت ِمنُْهمْ الُْكفَّ ْجًرا َعِظيًماَعِملُوا الصَّ
َ
 ﴾  َمْغِفَرًة َوأ

 

 رواة اإلسناد الثاني

 (َأُبو َعاِصمٍ)الضَّحَّاُك ْبُن َمْخَلٍد 

بُو ََعِصٍم  
َ
اُك بُن َُمدَْلٍ  أ حَّ االضَّ حَّ اكِ بن الضَّ حَّ يْبَاِِنُّ   ِك بن ُمْسِلِم بِن الضَّ   الشَّ

َشيْ .  ابَلَْصِيُّ  اْلَافُِظ،  ثْبَاِت اإِلَماُم، 
َ
اْل ثِْْيَ  الُمَحدِّ بَا    .ُخ 

َ
أ َسِمْعُت   : ابُلَخارِيُّ قَاَل 

َحداً َقطُّ » ََعِصٍم َيُقْوُل:  
َ
نَّ الِغيْبََة َحَراٌم َما اْغتَبُت أ

َ
ُد بُن   «ُمنُْذ َعَقلُْت أ قَاَل ُُمَمَّ
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بُو ََعِصٍم َعِن ابِْن 
َ
َثنَا أ اُج: َحدَّ يِب ََعِصٍم: َذَكَر ِعيىَْس الزَّجَّ

َ
 ُجَريٍْج حِبَِديٍْث َفُقلُْت ْل

ْ »اْبَن ُجَريٍْج؟ َفَقاَل:   َّْسُت َحِديْثاً َقطُّ إِِنِّ ثُويِن بِِه، َوَما َدل ثْتَُك بِِه َحدَّ ٍء َحدَّ ُُكُّ ََشْ
ُِّس  رَحُم َمْن يَُدل

َ
 « ْل

 

 )من صغار أتباع اتلابعْي(  :  ـهوفاته:  ـه / مودله

شيوخه ُعبَيْدٍ   عن  أخذ  :من  يِب 
َ
أ بِن  ْوَزاِعِّ   ، وَُشْعبَةَ ،  يَِزيَْد 

َ
يِب    ،َواْل

َ
أ َوابِْن 

َوَمالٍِك   ،َعُرْوبَةَ  َحِكيْ   ، وَُسْفيَاَن،  بِن  اتلَّييِْمِّ َوبَْهِز  وَُسلَيَْماَن  بٍم،  وََحنَْظلََة  يِب ، 
َ
أ ِن 

يِب بَْكَرَة، َوثَوْ ُسْفيَانَ 
َ
اِر بِن َعبِْد الَعِزيِْز بِن أ اِدِق، ، َوبَكَّ ِر بِن يَِزيَْد، وََجْعَفٍر الصَّ

اِف َوابِْن َعْوٍن، َوَعبِْد  وَّ يِب ُعثَْماَن الصَّ
َ
اِج بِن أ وََجْعَفِر بِن حَيََْي بِن ثَْوبَاَن، وََحجَّ

ْشَعَث بِن 
َ
َوأ َوإِْسَماِعيَْل بِن َرافٍِع   اْلَِميِْد بِن َجْعَفٍر، َوإِْسَماِعيَْل بِن َعبِْد الَمِلِك، 

.ِد اهلِل، َوابِْن ُجَريٍْج َعبْ   ، وََخلٍْق َكِثرْيٍ

ْصَميِعُّ :  من تَلميذه
َ
، وََجِريُْر بُن َحاِزٍم َشيُْخُه، َواْل ْسَحاُق بُن  َوإِ   ،ابُلَخارِيُّ

 ُّ َويلَعِ املديِن،    َراَهَويْه  َْحَدُ بن 
َ
حنبل،  َوأ َوبُنَْدارُ   بن  َخيْثََمَة،  بُو 

َ
بُن   ،َوأ َوَُمُْموُْد 

ْهيِلُّ   ،َغيََْلنَ  اْلَْوزََجاِِنُّ َواذلُّ َيْعُقوَْب  بُن  َوإِبَْراِهيُْم  يِب ،  ، 
َ
أ بُن  َواْلَارُِث  َوالَكوَْسُج، 

 ، َساَمَة، َوالُكَدييِْمُّ
ُ
ْورِيُّ أ  ، وََخلٌْق. َوَعبَّاٌس ادلُّ

 قول األئمة فيه: 

•  .  َوثََّقُه حَيََْي بُن َمِعْْيٍ
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: ثَِقٌة َكثِ  •  رْيُ اْلَِديِْث ََلُ فِْقٌه. َوقَاَل الِعْجيِلُّ
بُو َحاِتٍم: َصُدْوٌق.  •

َ
 َوقَاَل أ

بُو َعصم انلبيل وواهلل ما رأيت مثله.  •
َ
َثنَا أ  َوقَاَل ُعَمُر بُن َشبََّة: َحدَّ

بُو ََعِصٍم ثَِقًة فَِقيْهاً. و •
َ
 قَاَل اْبُن َسْعٍد: ََكَن أ

.َوقَاَل َعبُْد الرََّْحَِن بُن ِخَراٍش: لَْم يَُر يِف يَدِ  •  هِ ِكتَاٌب َقطُّ
بُو َيْعىَل اْلَِلييِْلُّ َفَقاَل: ُمتََّفٌق َعلَيِْه زُْهداً وَِعلْماً، وَِديَانًَة َوإِْتَقاناً.  •

َ
 وََذَكَرُه أ

 

 رواة اإلسناد الثالث

 اْلَأْنَصاِريُّ هللُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد ا

بِن  اهلِل  َعبِْد  بُن  ُد  ُُمَمَّ اهلِل  َعبِْد  بُو 
َ
نَْصارِيُّ   أ

َ
اْل الَعَلََّمُة،  .  الُمثَىنَّ  اإِلَماُم، 

الُمثَىنَّ بِن   ُد بُن َعبِْد اهلِل بِن  بُو َعبِْد اهلِل ُُمَمَّ
َ
أ ةِ،  ُث، اثلَِّقُة، قَايِض ابَلَْصَ الُمَحدِّ

، ابَلَْصِ  ارِيُّ ، ُثمَّ انلَّجَّ ، اْلَْزَرِِجُّ نَْصارِيُّ
َ
نَِس بِن َمالٍِك اْل

َ
. َعبِْد اهلِل بِن أ  يُّ

اِر بِن َعبِْد اهلِل، َوُعبَيِْد اهلِل بِن   ، وََسوَّ ِّ َخَذ الِفْقَه َعْن: ُعثَْماَن ابَليتِّ
َ
َواَكَن قَْد أ

  ، يِب يُوُْسَف اْلََسِن الَعنَْْبِيِّ
َ
َه بُِزفََر، َوبأ ْعلَُم  - َوِقيَْل: َتَفقَّ

َ
 . -فَاهلُل أ

ةِ َزَمَن الرَِّشيِْد،   َبْعَد ُمَعاِذ بِن ُمَعاٍذ، ُثمَّ قَِدَم َبْغَداَد، َوَويِل  َوَويِلَ قََضاَء ابَلَْصَ
 بَِها الَقَضاَء، ُثمَّ رََجَع. 

نَْصاِريَّ 
َ
: َسِمْعُت اْل نَا ََكرِهٌ »   :يقول  قَاَل اْبُن ُمثَىنَّ

َ
َتيُْت ُسلَْطاناً َقطُّ إِالَّ َوأ

َ
 «َما أ
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 ( اْلتباعأوساط اآلخذين عن تبع )من  ـه225: وفاته ـه / 118: مودله

شيوخه عن  :من  ،    أخذ  اتلَّييِْمِّ وََسِعيٍْد  وَُشْعبََة،  ُسلَيَْماَن  ِويِْل،  الطَّ وََُحَيٍْد 
ْشَعَث بِن َعبِْد اهلِل بِن 

َ
، َوأ ْشَعَث بِن َعبِْد الَمِلِك اْلُْمَراِِنِّ

َ
، َوابِْن َعْوٍن، َوأ اْلَُريِْريِّ

 
َ
ِهيِْد، َوأ ، وََحِبيِْب بِن الشَّ اِِنِّ ، َوابِْن ُجَريٍْج، َوإِْسَماِعيَْل اْلُدَّ بِيِْه؛ َعبِْد اهلِل بِن الُمثَىنَّ

ِد بِن َعْمِرو بِن َعلَْقَمَة،  اٍن، َوُُمَمَّ ، وَِهَشاِم بِن َحسَّ َة بِن َخادِلٍ ِّ، َوقُرَّ بِن ُمْسِلٍم الَميكِّ
َة َخادِلِ بِن ِدْينَاٍر،   يِب َخدْلَ

َ
يِب َعُرْوبََة، َوأ

َ
اِف وََسِعيِْد بِن أ وَّ يِب ُعثَْماَن الصَّ

َ
اِج بِن أ  وََحجَّ

 ، وََخلٍْق.

بُو بَْكٍر  : من تَلميذه
َ
، َوبُنَْداُر، َوأ َْحَُد، َواْبُن َمِعْْيٍ

َ
، َوأ يَالِِِسُّ بُو الَويِلِْد الطَّ

َ
أ

ُّ بُن ا ، َوالَفَلَُّس، َويلَعِ ْعَفَراِِنُّ زَْهِر، َوالزَّ
َ
َْحَُد بُن اْل

َ
يِب َشيْبََة، َوأ

َ
، َوُقتَيْبَُة، بُن أ لَمِديِِْنِّ

قََِلبََة،  بُو 
َ
َوأ  ، ابِليَْكنِْديُّ َجْعَفٍر  بُن  َوحَيََْي  حَيََْي،  بُن  ُد  َوُُمَمَّ  ، الُمثَىنَّ بُن  ُد  َوُُمَمَّ

َجْعَفٍر  بِن  اهلِل  َعبِْد  بُن  ُد  َوُُمَمَّ َحاِتٍم،  بُو 
َ
َوأ اْلَنَاِجِر،  يِب 

َ
أ بِن  َْحََد 

َ
أ بُن  ُد  َوُُمَمَّ

نَْصا
َ
الَكِبرْيِ  اْل َعبُْد  ُعَمرْيٍ  بُو 

َ
َوأ  ، ِغرْيُ الصَّ ُه    -ِريُّ  إِْسَحاَق   -َودَلُ بُن  َوإِْسَماِعيُْل 

بُن  ُد  َوُُمَمَّ قَُريٍْش،  يِب 
َ
أ بِن  ِد  ُُمَمَّ بُن  اهلِل  َوَعبُْد  َويْه،  َسمَّ َوإِْسَماِعيُْل  الَقايِض، 

، َوَعبُْد الَعِزيِْز بُن مُ  ِمِذيُّ ْ بُو ُمْسِلٍم إِْسَماِعيَْل الرتِّ
َ
، َخاتَِمتُُهم: أ َعاِويََة، وََخلٌْق َكِثرْيٌ

 . ُّ   الَكيجِّ

 قول األئمة فيه: 

: ثَِقٌة.  اَل حَيََْي بنُ قَ  • ِقيَْل:  ،  : ََكَن يَِليُق بِِه الَقَضاءُ وََعِن ابِْن َمِعْْيٍ قَاَل   َمِعْْيٍ
بَا َزَكِريَّا، فَاْلَِديُْث؟ 

َ
َواِويِْن    َفَقاَل:  يَا أ قَْواماً لََها ُخِلُقوا ... َولدِلَّ

َ
إِنَّ لِلَْحْرِب أ
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اُب   . ُكتَّاٌب وَُحسَّ

بُو َحاِتٍم: َصُدْوٌق. •
َ
ِة إِالَّ   َوقَاَل أ ئِمَّ

َ
َر ِمَن اْل

َ
يْضاً: لَْم أ

َ
َْحََد بَن    َوقَاَل أ

َ
ثَََلثًَة: أ

َد  ، َوُُمَمَّ . َحنْبٍَل، وَُسلَيَْماَن بَن َداوَُد الَهاِشيِمَّ نَْصارِيَّ
َ
 بَن َعبِْد اهلِل اْل

ٌس. •
ْ
: لَيَْس بِِه بَأ  َوقَاَل النََّسايِئُّ

اً َشِديْداً. وقال أبو داود • َ َتَغريُّ  : َتَغريَّ
ْصَحاِب اْلَِديِْث إِالَّ انلََّظُر يِف  وقال أَحد:   •

َ
نَْصاِريَّ ِعنَْد أ

َ
َما ََكَن يََضُع اْل
َماُع َفَقْد َسمِ  ا السَّ مَّ

َ
ِي، َوأ

ْ
أ نَْصارِيِّ ُكتٌُب، فَََكَن َبْعُد    .عَ الرَّ

َ
َوقَاَل: َذَهبَْت لأِل

يِب َحِكيْمٍ 
َ
ُث ِمْن ُكتُِب ُغَلَِمِه أ  . حُيَدِّ

: ُهَو رَُجٌل َجِليٌْل، ََعلٌِم، لَْم يَُكْن ِعنَْدُهم ِمْن فُرَْساِن   • اِِجُّ َوقَاَل َزَكِريَّا السَّ
اِن َوُنَظَرا  يُ اْلَِديِْث ِمثَْل حَيََْي الَقطَّ

ْ
أ  .ئِِه، َغلََب َعلَيِْه الرَّ

ْهِل َزَمانِهِ وقال اذلهيب:  •
َ
سنََد أ

َ
 َواَكَن أ

 

 الطويلَمْيٌد ُح

َُحَ  يِب 
َ
أ بُن  َُحَيُْد  ُعبَيَْدَة  بُو 

َ
ِويُْل أ الطَّ اْلَافُِظ   ، ابَلَْصِيُّ   ،يٍْد  ََكَن    ،اإِلَماُم، 

 . َماَت وَُهَو قَائٌِم يَُصيلِّ  ،َصاِحَب َحِديٍْث، َوَمْعِرفٍَة، وَِصْدقٍ 

 ه 143~: وفاته ـه / 68: مودله

، وَِعْكِرَمَة، َوُموَْس    سمع  :من شيوخه ِ
بَا الُمتََوِّكِّ

َ
نََس بَن َمالٍِك، َواْلََسَن، َوأ

َ
أ

نٍَس،
َ
، َوثَابِتاً ابُلنَاِِنَّ   بَن أ ، َواْبَن َوبَْكَر بَن َعبِْد اهلِل، َوَعبَْد اهلِل بَن َشِقيٍْق الُعَقييِْلَّ
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يِب ُملَيَْكَة، َويُوُْسَف بَن َماَهَك، َوَطائَِفًة. 
َ
 أ

تَلميذه ُجَريٍْج،  :  من  َواْبُن  َسْعٍد،  بُن  َوِزيَاُد  وَُشْعبَُة،  َبْهَدلََة،  بُن  ََعِصُم 
ْفيَانَانِ  اَدانِ (13)  َوالسُّ بُو إِْسَحاَق الَفزَ (14)  ، َواْلَمَّ

َ
، وََخادِلُ  ، َوإِْسَماِعيُْل بُن َجْعَفٍر، َوأ ارِيُّ

ِل، وََخادِلُ بُن اْلَارِِث،  بُن َعبِْد اهلِل، َوَزائَِدُة، َوزَُهرْيُ بُن ُمَعاِويََة، َوبرِْشُ بُن الُمَفضَّ
، َوَعبُْد  ايِمُّ لَْعَ السَّ

َ
اِم، َواْبُن الُمبَاَرِك، َوَعبُْد اْل َْحَُر، َوَعبَّاُد بُن الَعوَّ

َ
بُو َخادِلٍ اْل

َ
َوأ

بُن الَعِزيِْز   َويَِزيُْد  َووَُهيٌْب،  وَُهَشيٌْم،  َوَمالٌِك،   ، اثلََّقيِفُّ اِب  الوَهَّ َوَعبُْد   ، َراَورِْديُّ ادلَّ
بُو بَْكٍر بُن َعيَّاٍش، َويَِزيُْد بُن َهاُرْوَن، 

َ
اُن، َوأ ُزَريٍْع، وََعِبيَْدُة بُن َُحَيٍْد، َوحَيََْي الَقطَّ

، َوَمْروَ  يِب َعِديٍّ
َ
ُد بُن أ ُد بُن ِعيىَْس بِن ُسَميٍْع، َوانلَّْضُ َوُُمَمَّ اُن بُن ُمَعاِويََة، َوُُمَمَّ

  ، نَْصاِريُّ
َ
اْل اهلِل  َعبِْد  بُن  ُد  َوُُمَمَّ ُمَعاٍذ،  بُن  َوُمَعاُذ  نٍَس، 

َ
أ بُن  َوقَُريُْش  ُشَميٍْل،  بُن 

.  وََخلٌْق َكِثرْيٌ

 قول األئمة فيه: 

: ثَِقٌة.   حَيََْي بنُ قال  •  َمِعْْيٍ
، ثَِقةٌ  • ، تَابِيِعٌّ : بََْصِيٌّ َْحَُد الِعْجيِلُّ

َ
 . َوقَاَل أ

اَل   • ثَِقٌة،   : ازِيُّ الرَّ َحاِتٍم  بُو 
َ
أ بِِه.َوقَاَل  َس 

ْ
اْلََسِن:    بَأ ْصَحاِب 

َ
أ ْكَْبُ 

َ
أ َوقَاَل: 

 َقتَاَدُة، وََُحَيٌْد. 
 

 سفيان اثلوري، وسفيان بن عيينة.   (13)

 َحاد بن زيد، وَحاد بن سلمة.  (14)
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ُة َحدِ  • نٍَس إِنََّما َسِمَعُه ِمْن  َوقَاَل اْبُن ِخَراٍش: ثَِقٌة، َصُدْوٌق، وَََعمَّ
َ
يِْثه َعْن أ

 . (15)  ثَابٍِت 
نٍَس َوِمْن ثَابٍِت.  •

َ
 َوقَاَل اْبُن ُعيَيْنََة: ُيَقاُل: اْختُِلَط لََعَ َُحَيٍْد َما َسِمَع ِمْن أ

 

 بن مالك َنسَأ

ب انلَّْضِ  بِن  َمالِِك  بُن  نَُس 
َ
نَْصارِيُّ أ

َ
اْل َضْمَضٍم  َحَرامِ .  ِن  بِن  َزيِْد  بِن    ابِْن 

اِر. ُث،   ُجنُْدِب بِن ََعِمِر بِن َغنِْم بِن َعِديِّ بِن انلَّجَّ اإِلَماُم، الُمْفيِت، الُمْقِرُئ، الُمَحدِّ
، َخاِدُم رَُسْوِل اهلِل  ، الَمَدِِنُّ ارِيُّ ، انلَّجَّ ، اْلَْزَرِِجُّ نَْصاِريُّ

َ
بُو ََحَْزَة اْل

َ
َراِويَُة اإلِْسََلِم، أ

ْصَحابِِه َمْوتاً.َوقََراَبتُُه ِمنَ  - ملسو هيلع هللا ىلص-
َ
    النَِّساِء، َوِتلِْميُذُه، َوَتبَُعُه، َوآِخُر أ

 . ِعلْماً مَجّاً   - ملسو هيلع هللا ىلص-َرَوى َعِن: انلَّيِبِّ  

 : هوفاته:  ـه / مودله

يِب بَْكٍر، َوُعَمَر، َوُعثَْماَن،    روى عن:  -بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص -   من شيوخه 
َ
أ

مِّ  
ُ
أ بِنِْت ِملَْحاَن، وََخاتَلِِه  مِّ ُسلَيٍْم 

ُ
أ ِه  مِّ

ُ
َوأ يِب َطلَْحَة، 

َ
َوأ  ، َسيِْد بِن اْلَُضرْيِ

ُ
َوأ َوُمَعاٍذ، 

ُهَريْ  يِب 
َ
َوأ َوَمالِِك بِن َصْعَصَعَة،   ، َذرٍّ يِب 

َ
َوأ اِمِت،  الصَّ بِن  ُعبَاَدَة  َوَزوِْجَها  َرَة، َحَراٍم، 

ةٍ.   َوفَاِطَمَة انلَّبَِويَِّة، وَِعدَّ

 

ُِّسَها "قال اذلهيب  (15) نَُّه ََكَن يَُدل
َ
 : وثابت هو ابُلناِن، وهو ثقة، فهذا اتلدليس ال يض. " قلت يُِريُْد أ
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تَلميذه قََِلبََة،  ابلَصي   اْلََسنُ :  من  بُو 
َ
َوأ  ، ْعيِبُّ َوالشَّ يَْن،  ِسرْيِ َواْبُن   ،

  ، الُمَزيِنُّ َوبَْكُر بُن َعبِْد اهلِل   ، َوَمْكُحْوٌل، َوُعَمُر بُن َعبِْد الَعِزيِْز، َوثَابٌِت ابُلنَاِِنُّ
وَ   ، َوَعبُْد َوالزُّْهِريُّ َطلَْحَة،  يِب 

َ
أ بِن  اهلِل  َعبِْد  بُن  َوإِْسَحاُق  الُمنَْكِدِر،  َواْبُن  َقتَاَدُة، 

وَُسلَيَْماُن   ، الُكْوِفُّ ََعِمٍر  بُن  َوَعْمُرو  اْلَبَْحاِب،  بُن  وَُشَعيُْب  ُصَهيٍْب،  بُن  الَعِزيِْز 
ِويُْل، َوحَيََْي بُن َسِعيٍْد ا ، وََُحَيٌْد الطَّ نَْصاِريُّ اتلَّييِْمُّ

َ
 . ْل

 

 الرابعرواة اإلسناد 

 َخلَّاُد ْبُن َيْحَيى 

ليَِمُّ  السُّ َصْفَواَن  بِن  حَيََْي  بُن  َخَلَُّد  ٍد  ُُمَمَّ بُو 
َ
ُث ،  الُكْوِفُّ   أ الُمَحدِّ   اإِلَماُم، 

ُدْوُق   . الصَّ

 ( صغار أتباع اتلابعْي)من  ـه213~: وفاته

نٍَس    - ِعيىَْس بَن َطْهَماَن    سمع  :من شيوخه
َ
َوفِْطَر بَن َخِليَْفَة،    - َصاِحَب أ

، وََخلْقاً َكِثرْياً، وَُعِِنَ بِاْلَِديِْث.  ْيَمَن، وَُسْفيَاَن اثلَّْوِريَّ
َ
 َوَعبَْد الَواِحِد بَن أ

تَلميذه يَِزيَْد،  :  من  بُن  إِْسَماِعيُْل  ُزرَْعَة؛  يِب 
َ
أ َوَعمُّ  ُزرَْعَة،  بُو 

َ
َوأ  ، ابُلَخارِيُّ

بُو َحاِتٍم، وََحنْبَُل بُن إِْسَحاَق. َوبرِْشُ بُن مُ 
َ
، َوأ ُد بُن يُْونَُس الُكَدييِْمُّ  وَْس، َوُُمَمَّ

 قول األئمة فيه: 
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 (16)رجاء. أَحد بن حنبل: ثقة أو صدوق، ولكن َكن يرى شيئًا من اإل •
ٌس. •

ْ
بُو َداوَُد: لَيَْس بِِه بَأ

َ
 قَاَل أ

ُد بُن َعبِْد اهلِل بِن  • نَّ يِف َحِديِْثِه َغلَطاً قَِليَْلً َوقَاَل ُُمَمَّ
َ
: َصُدْوٌق، إِالَّ أ  . ُنَمرْيٍ

 

 ِعيَسى ْبُن َطْهَماَن

بُو بكر ابلَصيُّ 
َ
، أ  عيىس بْن َطْهمان بْن رامة اْلَُشيمُّ

 ( من صغار اتلابعْي) ـه160~151~: وفاته

 ( 17)  ر موىل أيب برزةساوِ ناِن، والمُ أنس بن مالك، وثابتا ابلُ : من شيوخه

عبد اهلل بن املبارك، ووكيع، وسلم بن قتيبة، وأبو نعيم، وخَلد  :  من تَلميذه
بن حيَي، وزيد بن أيب الزرقاء، وأبو انلض هاشم بن القاسم، وأبو أَحد الزبريي،  

 (18) وُممد بن سابق.

 قول األئمة فيه: 

 

 (1741/ )8»تهذيب الكمال«    (16)

 تاريخ بغداد  (17)

 تاريخ بغداد  (18)
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   (19)عيىس بن طهمان، شيخ ثقة. قال أَحد بن حنبل:  •
 (20)وقال ادلارقطِن: ثقة، وقال: صدوق  •
 ( 21)  وقال النسايئ وابن معْي وأبو حاتم: ال بأس به. •
 (22)تابيع صدوق قال ابن حبان وحده ال جيوز االحتجاج به قال اذلهيب:  •

 

 رواة اإلسناد اخلامس

 احلضرميِعَصاُم ْبُن َخاِلٍد 

   .اْلميص عصام بن خادل أبو إسحاق اْلضيم 

 ( من صغار أتباع اتلابعْي) ـه214: وفاته

شيوخه نوح، :  من  ْبُن  اُن  وََحسَّ َعْمٍرو،  ْبُن  وََصْفَواُن  ُعثَْماَن،  ْبُن  َحِريز 

 

 ( . 5942»العلل« ) (19)

 2701موسوعة أقوال ادلارقطِن  (20)

 مزيان االعتدال  (21)

 من تكلم فيه وهو ثقة  (22)
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 ( 23)  وأرطأة بن املنذر، وعبد الرَحن بن ثابت بن ثَْوبان، ومجاعة.

تَلميذه حنبل،  :  من  بن  بن  ،  بلخاري ا وأَحد  وُممد  َزْْنَُويْه،  بن  وَُحَيْد 
 (24) ُممد بن مسلم بن َوارة، َوآَخُرْوَن.عوف الّطايّئ، و

 قول األئمة فيه: 

ٌس. •
ْ
: لَيَْس بِِه بَأ  (25) قَاَل النََّسايِئُّ

شيخ، َحيص، يروي عن ابن ثوبان، روى عنه ُممد بن  قال ابن حبان:   •
  (26) عوف اْلميص أشياء، يغرب عنها فيها.

 

 ِريُز ْبُن ُعْثَماَن َح

بُن   الرََّحيِبُّ َحِريُْز  ُعثَْماَن  بُو 
َ
أ ُعثَْماَن  ،  ُعثَْماَن  بُو 

َ
أ الُمتِْقُن،  الَعالُِم  اْلَافُِظ 

ِِقُّ اِْلْميِصُّ  ُث   ،الرََّحيِبُّ الَمرْشِ َغا ُُمَدِّ  ر. َِحَْص، ِمْن َبَقايَا اتلَّابِِعْْيَ الصِّ

 

 تاريخ اإلسَلم  (23)

 تاريخ اإلسَلم  (24)

 تاريخ اإلسَلم  (25)

 اثلقات  (26)
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اِم َوبِالِعَراِق، وََحِدْيثُه ََنُْو املاَئتَْْيِ  َث بِالشَّ بُو  ،  (27)  ْرََم بِانلَّْصِب ، َويُ َحدَّ
َ
قَاَل أ

ِيهِ َحاِتٍم: اَل يَِصحُّ ِعنْ 
ْ
 . ِدي َما ُيَقاُل يِف َرأ

 ( من صغار اتلابعْي) ـه163: وفاته ـه / 80: مودله

وََخادِلِ بِن َمْعَداَن، َوَراِشِد بِن َسْعٍد،    بَُّس،َعبِْد اهلِل بِن  روى عن  :  من شيوخه
ةٍ.  َة، وََحِبيِْب بِن ُعبَيٍْد، وَِعدَّ  َوَعبِْد الرََّْحَِن بِن َميََّْسَ

اٌج  :  من تَلميذه َهاُرْوَن، وَحجَّ َويَِزيُْد بُن  اُن،  َوحَيََْي الَقطَّ الَويِلِْد،  بَِقيَُّة بُن 
بُو ايلََماِن اْلََكُم  

َ
ْعَوُر، َوأ

َ
بُو  اْل

َ
يِب إِيَاٍس، َوأ

َ
ُّ بُن َعيَّاٍش، َوآَدُم بُن أ بُن نَافٍِع، َويلَعِ

ُّ بُن اْلَْعِد، وََخلٌْق ِسَواُهم.  ةِ، َوحَيََْي بُن َصاِلٍح، َويلَعِ  الُمِغرْيَ

 قول األئمة فيه: 

ثْبََت ِمنُْه.  •
َ
َحداً أ

َ
اِم أ ْعلَُم بِالشَّ

َ
بُو َحاِتٍم: اَل أ

َ
 قَاَل أ

َْحَُد بُن َحنْبٍَل: َحِريٌْز: ثَِقٌة، ثَِقٌة، ثَِقٌة، لَْم يَُكْن يََرى الَقَدَر. َوقَاَل  •
َ
 أ

فَْضَل ِمْن َحِريْزٍ و •
َ
يُت َشاِميّاً أ

َ
ِنِّ َرأ

َ
ْعلَُم أ

َ
 . قَاَل ُمَعاُذ بُن ُمَعاٍذ: اَل أ

، ومََجَاَعٌة: ثَِقٌة.  •  َوقَاَل حَيََْي بُن َمِعْْيٍ

 

 

ْوَرَع ِمْن َذلَِك َهَذا الشَّ انلصب: هو نصب العداء آلل ابليت، وقد رد أبو حاتم هذه اتلهمة. وقال اذلهيب:   (27)
َ
 . يُْخ ََكَن أ
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 ُبْسرٍ اهلل ْبُن ْبُدَع

، نَِزيُْل َِحَْص.  بُو َصْفَواَن الَماِزيِنُّ
َ
اِم، أ ُر، بََرَكُة الشَّ ، الُمَعمَّ َحايِبُّ    الصَّ

ةٌ  َحاِديُْث قَِليلٌَة، وَُصْحبٌَة يَِسرْيَ
َ
َمَع ُمَعاِويََة يِف َدْولَِة    َص َغَزا َجِزيَْرَة قُْْبُ .  ََلُ: أ

 ُعثَْماَن.

 )صحايب(  ـه 99~88~: وفاته 

أبيه بَّس، وعن الصماء  عن  روي عنه    :-رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   بعد -  من شيوخه 
 )قيل اخته، وقيل عمته، وقيل خاتله(. 

، َوَراِشُد بُن َسْعٍد، وََخادِلُ بُن  :  من تَلميذه ُد بُن َعبِْد الرََّْحَِن ايلَْحُصيِبُّ ُُمَمَّ
ُد بنُ  اِهِريَِّة، وَُسلَيُْم بُن ََعِمٍر، َوُُمَمَّ بُو الزَّ

َ
اُن بُن نُْوٍح،   َمْعَداَن، َوأ ، وََحسَّ لَْهاِِنُّ

َ
ِزيَاٍد اْل

 ( بُن ُعثَْماَن اِْلْمِصيُّْوَن.2وََصْفَواُن بُن َعْمٍرو، وََحِريُْز )
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 األحاديث مرتبة على األسانيد

كرث عدًدا أحاديثه إَل اْلقل، ثم رتبت أحاديث  اْلسانيد من اْلرتبتها لَع  
: صحيح ابلخاري،  املشهورةلَع ترتيب الصحيح. وخرجتها من الكتب  ُك إسناد  

صحيح مسلم، سنن أيب اود، جامع الرتمذي، سنن النسايئ، سن ابن ماجه، سنن 
أو قريب   ادلاريم، سنن ادلارقطِن، مسند أَحد، وموطأ مالك. فإذا َكن بلفظه

، ولم أذكره إذا تعددت مواضع ذكره يف مصادر اتلخريج ْلن القصد ذكرت الرقم
ينفع   ، وإذا َكن اللفظ فيه زيادة أو اختَلفاإلشارة إَل وجوده يف تلك الكتب

 ؛ ذكرته. ذكره
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 من طريق املكي عن يزيد عن سلمة (1)

َثنَا    109] حديث   .1 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن قَاَل َحدَّ َميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ

 َمْقَعَدُه ِمْن »  :َسلََمَة قَاَل َسِمْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل 
ْ
أ قُْل فَلْيَتَبَوَّ

َ
َّ َما لَْم أ َمْن َيُقْل يلَعَ

 ( 28)  «انلَّارِ 

َثنَا  497]حديث   .2 إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ ْبُن   ُّ يِب الَْميكِّ
َ
أ ْبُن  يَِزيُد  َثنَا  ُعبَيٍْد قَاَل َحدَّ  

اُة جَتُوزَُها» : َعْن َسلََمَة قَاَل   ( 29) «ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد الِْمنَْْبِ َما ََكَدْت الشَّ

َثنَا    502] حديث   .3 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد  الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ قَاَل َحدَّ

ِعنَْد    :قَاَل  الَّيِت  ْسُطَوانَِة 
ُ
اْْل ِعنَْد  َفيَُصيلِّ  ْكَوِع 

َ
اْْل بِْن  َسلََمَة  َمَع  آِت  ُكنُْت 

ْسُطَوانَةِ   :الُْمْصَحِف َفُقلُْت 
ُ
ََلَة ِعنَْد َهِذهِ اْْل َراَك َتتََحرَّى الصَّ

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
  : قَاَل   .يَا أ

ََلةَ » يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى الصَّ
َ
 ( 30) « ِعنَْدَهافَإِِنِّ َرأ

 

 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّ انفرد ابلخاري بهذا اللفظ. ورواه بلفظ )  (28)
ْ
أ ًدا، فَلْيَتَبَوَّ َّ ُمتََعمِّ (  237( وادلاريم ) 584( أَحد )ارِ َمْن َكَذَب يلَعَ

 ( 2659( والرتمذي ) 3651( وأبو دود )30( وابن ماجه )3( ومسلم )1291وابلخاري )

 (  وجدار القبلة قدر ممر الشاة  ملسو هيلع هللا ىلص واكن بْي منْب رسول اهلل( من قوَل: )17رواه مالك ) (29)

اةِ َواَكَن بَْْيَ الِْمنَْْبِ َوالِْقبْلَِة قَْدُر  ورواه بلفظ )  ( 509( ومسلم )16542( أَحد )َمَمرِّ الشَّ

 « وبْي اْلائِِط كقدر َمَمر الشاةِ   ملسو هيلع هللا ىلصَكن بْي منِْب رسوِل اهلل ( بلفظ: »1082وعند أيب داود )

 (  509( ومسلم )16516ورواه أَحد ) (30)

 ( بلفظ: »1430ورواه ابن ماجه )
ُ
ََح َفيَْعِمُد إََِل اْْل ِت إََِل ُسبَْحِة الضُّ

ْ
 « ْسُطَوانَِة، ُدوَن الُْمْصَحِف، َفيَُصيلِّ قَِريبًا ِمنَْهاََكَن يَأ
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َثنَا    561] حديث   .4 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد  الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ قَاَل َحدَّ

 (31) «ُكنَّا نَُصيلِّ َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْغِرَب إَِذا تََوارَْت بِاْْلَِجاِب »: َعْن َسلََمَة قَاَل 

َثنَا  2007] حديث   .5 ُّ  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  ْبُن إِبَْراِهيَم  الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْكَوِع ريَِضَ اهلل َعنُْه قَاَل 
َ
ذِّْن »  : َسلََمَة بِْن اْْل

َ
ْن أ

َ
ْسلََم أ

َ
َمَر انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجًَل ِمْن أ

َ
أ

َكَل فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمِه َوَمْن لَْم يَُكْن  
َ
نَّ َمْن ََكَن أ

َ
َكَل فَلْيَُصْم فَإِنَّ  يِف انلَّاِس أ

َ
أ

 [ 12]ورواه من طريق أيب َعصم، وسيأت برقم  (32)  «ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراءَ 

َثنَا    2289] حديث   .6 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْكَوِع ريَِضَ اهلل َعنُْه قَاَل 
َ
ِتَ ِِبَنَاَزةٍ   :َسلََمَة بِْن اْْل

ُ
ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ أ

  :قَالُوا «  َفَهْل تََرَك َشيْئًا»   :قَاَل   ،اَل   : قَالُوا   «َهْل َعلَيِْه َدْينٌ »   : َفَقاَل   ،َصلِّ َعلَيَْها  :َفَقالُوا
ْخَرى   ،فََصىلَّ َعلَيْهِ   ،اَل 

ُ
أ ِتَ ِِبَنَاَزةٍ 

ُ
أ   : قَاَل   ، اهلل َصلِّ َعلَيَْهايَا رَُسوَل    :َفَقالُوا  ،ُثمَّ 

 

 (  688( وابن ماجه ) 16550رواه أَحد ) (31)

ْمُس إَِذا ََغَب َحاِجبَُهايَُصيلِّ الَْمْغرَِب َساَعَة َتْغُرُب ا »ملسو هيلع هللا ىلصََكَن انلَّيِبُّ  ( بلفظ: 1245ورواه ادلاريم )  « لشَّ

ْمُس َوتََوارَْت بِاِْلَجاِب ملسو هيلع هللا ىلص  ََكَن رَُسوُل اهلل ( بلفظ: »164والرتمذي )  « يَُصيلِّ الَمْغرَِب إَِذا َغَربَِت الشَّ

ْن يُؤَذَِّن يِف انلَّاِس:  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث رَُسوُل اهلِل  ( بلفظ:  1135( ومسلم )2007رواه أَحد )   (32)
َ
َمَرُه أ

َ
ْسلََم يَْوَم ََعُشوَراَء، فَأ

َ
َمْن  »رَُجًَل ِمْن أ

َكَل، فَلْيُ ََكَن لَْم يَُصْم، فَلْيَُصْم وَ 
َ
 « ِتمَّ ِصيَاَمُه إََِل اللَّيِْل َمْن ََكَن أ

ْسلََم:  َبَعَث يَْوَم ََعُشوَراَء رَ ( بلفظ:  1802وادلاريم )
َ
ْو ََشَِب، فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة  »ُجًَل ِمْن أ

َ
َكَل أ

َ
إِنَّ ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراَء، َفَمْن ََكَن أ

 
َ
ْو ََشَِب، فَلْيَُصْمهُ  َكَل يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
 « أ

نَّ رَُسوَل اهلل ( بلفظ:  2007والنسايئ ) 
َ
ذِّْن يَْوَم ََعُشوَراَء:  قَاَل لِرَجُ ملسو هيلع هللا ىلص   أ

َ
َكَل  »ٍل أ

َ
َكَل فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
َمْن ََكَن أ

   « فَلْيَُصمْ 
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َدْينٌ » َعلَيِْه  َشيْئًا»  :قَاَل   ،َنَعمْ   :ِقيَل   «َهْل  تََرَك  َدنَانِريَ   :قَالُوا   «َفَهْل  فََصىلَّ    ،ثَََلثََة 
ِتَ بِاثلَّاثِلَةِ  ،َعلَيَْها

ُ
  : قَاَل  ،اَل  : قَالُوا  «َهْل تََرَك َشيْئًا»  :قَاَل  ،َصلِّ َعلَيَْها :َفَقالُوا   ،ُثمَّ أ

َدْينٌ » َعلَيِْه  َدنَانِريَ   :قَالُوا  «َفَهْل  َصاِحِبُكمْ »  :قَاَل   ،ثَََلثَُة  لََعَ  بُو    «َصلُّوا 
َ
أ قَاَل 

َّ َدْينُُه    :َقتَاَدةَ  من طريق أيب  أيًضا  ]ورواه    (33)  «فََصىلَّ َعلَيْه»َصلِّ َعلَيِْه يَا رَُسوَل اهلل َويلَعَ

 [ 13َعصم، وسيأت برقم 

َثنَا  2960] حديث  .7 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ا    : َعنُْه قَاَل   َسلََمَة ريَِضَ اهللُ  فَلَمَّ َجَرةِ  بَاَيْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َعَدلُْت إََِل ِظلِّ الشَّ
قَاَل  اَل »  :َخفَّ انلَّاُس 

َ
أ ْكَوِع 

َ
اْْل اْبَن  يَا رَُسوَل    :قُلُْت   :قَاَل   «ُتبَاِيعُ   يَا  بَاَيْعُت  قَْد 

يًْضا»  :قَاَل   ،اهلل
َ
بَا ُمْسِلمٍ   :َفُقلُْت ََلُ   .َفبَاَيْعتُُه اثلَّاِنيَةَ   «َوأ

َ
ٍء ُكنْتُْم    ،يَا أ يِّ ََشْ

َ
لََعَ أ

 [ 17برقم  ، وسيأتَعصم أيب من طريق  أيًضا واهر ]و (34) «لََعَ الَْموِْت »  :قَاَل  ؟ُتبَايُِعوَن يَْوَمئِذٍ 

َثنَا  3041] حديث  .8 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْميكِّ
َ
نَا يَِزيُد ْبُن أ ْخَْبَ

َ
أ

ْخَْبَُه قَاَل 
َ
نَُّه أ

َ
َخرَْجُت ِمْن الَْمِدينَِة َذاِهبًا ََنَْو الَْغابَِة َحَّتَّ إَِذا ُكنُْت بِثَِنيَِّة    : َسلََمَة أ
ِخَذْت   :قَاَل   ؟َوحْيََك َما بَِك   :قُلُْت   ،ِقيَِِن ُغََلٌم ِلَعبِْد الرََّْحَِن بِْن َعوٍْف الَْغابَِة لَ 

ُ
أ

ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِبِّ  َخَذَها  :قُلُْت   ،ِلَقاُح 
َ
أ َوفََزاَرةُ   :قَاَل   ؟َمْن  ثَََلَث    ، َغَطَفاُن  فَََصَْخُت 

 

 ( 1961( والنسايئ )16510رواه أَحد ) (33)

 (.  16509رواه أَحد ) (34)

بَاَيْعتُْم رَُسوَل اهلِل  وروى آخره » ٍء  يِّ ََشْ
َ
أ اْْلَُديْبِ ملسو هيلع هللا ىلص قُلُْت لَِسلََمَة: لََعَ  الَْموِْت يَْوَم  قَاَل: لََعَ  ( والرتمذي  1860« مسلم )يَِة؟ 

 ( 4159( والنسايئ ) 1592)
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اَلبَتَيَْها بَْْيَ  َما  ْسَمْعُت 
َ
أ َصبَاَحاهْ   :َِصََخاٍت  َص   ،يَا  َحَّتَّ    ،بَاَحاهْ يَا  انَْدَفْعُت  ُثمَّ 

َخُذوَها
َ
أ َوقَْد  لَْقاُهْم 

َ
قُوُل   ،أ

َ
َوأ ْرِميِهْم 

َ
أ ْكَوِع   :فََجَعلُْت 

َ
اْْل اْبُن  نَا 

َ
يَْوُم  ،  أ َوايْلَْوُم 

عْ  بُوا ،  الرُّضَّ ْن يرَْشَ
َ
ُسوُقَها  ،فَاْستَنَْقْذُتَها ِمنُْهْم َقبَْل أ

َ
ْقبَلُْت بَِها أ

َ
فَلَِقيَِِن انلَّيِبُّ    ، فَأ

بُوا ِسْقيَُهمْ  ،يَا رَُسوَل اهلل إِنَّ الَْقْوَم ِعَطاٌش  :َفُقلُْت   ،ملسو هيلع هللا ىلص ْن يرَْشَ
َ
ْعَجلْتُُهْم أ

َ
  ، َوإِِنِّ أ

ْسِجحْ »   :َفَقاَل   .فَاْبَعْث يِف إِثْرِِهمْ 
َ
ْكَوِع َملَْكَت فَأ

َ
ُيْقَرْوَن يِف    إِنَّ الَْقْومَ   ،يَا اْبَن اْْل

 ( 35) «قَْوِمِهمْ 

َثنَا    4206] حديث   .9 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد قَاَل الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ  : َحدَّ

بٍَة يِف َساِق َسلََمةَ  ثََر ََضْ
َ
يُْت أ

َ
بَةُ   :َفُقلُْت ،  َرأ ْ بَا ُمْسِلٍم َما َهِذهِ الضَّ

َ
َهِذهِ    :َفَقاَل   ؟يَا أ

بَةٌ  ِصيَب َسلََمةُ  ََضْ
ُ
َصاَبتِِْن يَْوَم َخيَْْبَ َفَقاَل انلَّاُس أ

َ
َتيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ،أ

َ
َفنََفَث »فَأ

اَعةِ   «ِفيِه ثَََلَث َنَفثَاٍت    (36) «َفَما اْشتََكيْتَُها َحَّتَّ السَّ

َثنَا    5497] حديث   .10 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ ثَِِن يَِزيُد  الَْميكِّ يِب ُعبَيٍْد  قَاَل َحدَّ
َ
ْبُن أ

ْكَوِع قَاَل 
َ
ْوقَُدوا انلِّرَياَن قَاَل انلَّيِبُّ    : َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
ْمَسْوا يَْوَم َفتَُحوا َخيَْْبَ أ

َ
ا أ لَمَّ

ْوقَْدُتْم َهِذهِ انلِّرَيانَ »  :ملسو هيلع هللا ىلص
َ
نِْسيَّةِ   :قَالُوا  «َعََلَم أ ْهِريُقوا َما  »  :قَاَل   .ُْلُوِم اْْلُُمِر اإْلِ

َ
أ

وا قُُدورََهاِفيهَ    ؟ُنَهِريُق َما ِفيَها َوَنْغِسلَُها  : َفَقاَم رَُجٌل ِمْن الَْقْوِم َفَقاَل   «ا َواْكَِّسُ

 

 ( 2752( وأبو داود ) 1806( ومسلم )16513رواه أَحد ) (35)

 ( 3894وأبو داود )( 16514ورواه أَحد ) (36)
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ْو َذاكَ » :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
 [14]ورواه من طريق أيب َعصم، وسيأت برقم  (37)  «أ

َثنَا    6891] حديث   .11 ُّ ْبُن إِبَْراِهيَم  [ َحدَّ يِب ُعبَيٍْد َعْن  الَْميكِّ
َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْسِمْعنَا يَا ََعِمُر ِمْن    :َفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهمْ   ،َسلََمَة قَاَل َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إََِل َخيَْْبَ 
َ
أ

ائُِق »   :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ،فََحَدا بِِهمْ   ،ُهنَيَْهاِتَك  رََِحَُه  »  :َفَقاَل   ،ََعِمرٌ   :قَالُوا   «َمْن السَّ
ْمتَْعتَنَا بِهِ  : َفَقالُوا  «اهلل

َ
ِصيَب َصِبيَحَة يَلْلَِتهِ  ، يَا رَُسوَل اهلل َهَلَّ أ

ُ
  :َفَقاَل الَْقْومُ  ،فَأ

نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ   ،َقتََل َنْفَسهُ   ،َحِبَط َعَملُهُ 
َ
ثُوَن أ ا رََجْعُت وَُهْم َيتََحدَّ  ، فَلَمَّ

يمِّ ،  ا نيَِبَّ اهلليَ   :َفُقلُْت   ، فَِجئُْت إََِل انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
يِب َوأ

َ
نَّ ََعِمًرا َحِبَط    ،فََداَك أ

َ
َزَعُموا أ

قَالََها»  :َفَقاَل   ،َعَملُهُ  اثْنَ   ،َكَذَب َمْن  ْجَريِْن 
َ
َْل ََلُ  يُّ    ،إِنَُّه َْلَاِهٌد َُمَاِهدٌ   ،ْْيِ إِنَّ 

َ
َوأ

 ( 38) «َقتٍْل يَِزيُدُه َعلَيْهِ 

 

 من طريق الضحاك عن يزيد عن سلمة (2)

َثنَا    1924] حديث   .12 بُو ََعِصٍم  [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  
َ
ْكَوِع ريَِضَ اهلل َعنُْه أ

َ
َبَعَث رَُجًَل ُينَاِدي يِف انلَّاِس يَْوَم ََعُشوَراَء  »اْْل

 

 (3195( وابن ماجه ) 1802( ومسلم )16525رواه وأَحد ) (37)

 ( 1802( ومسلم )16525رواه أَحد ) (38)
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ُكْل 
ْ
ُكْل فَََل يَأ

ْ
ْو فَلْيَُصْم َوَمْن لَْم يَأ

َ
َكَل فَلْيُِتمَّ أ

َ
 (39)  «إِنَّ َمْن أ

َثنَا    2295] حديث   .13 بُو ََعِصٍم  [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

ْكَوِع ريَِضَ اهلل
َ
َ َعلَيَْهااْْل ِتَ ِِبَنَاَزةٍ يِلَُصيلِّ

ُ
نَّ انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
َهْل َعلَيِْه »  :َفَقاَل   ، َعنُْه أ

ْخَرى   «فََصىلَّ َعلَيْهِ »  ،اَل   :قَالُوا   «ِمْن َديٍْن 
ُ
أ ِتَ ِِبَنَاَزةٍ 

ُ
أ َهْل َعلَيِْه ِمْن  »  :َفَقاَل   ،ُثمَّ 

بُو َقتَاَدةَ   «ِبُكمْ َصلُّوا لََعَ َصاحِ )  :قَاَل   ،َنَعمْ   :قَالُوا  «َديٍْن 
َ
َّ َدْينُُه يَا رَُسوَل    : قَاَل أ يلَعَ

 ( 40) «فََصىلَّ َعلَيْهِ »اهلل 

َثنَا    2477] حديث   .14 اُك ْبُن َُمدَْلٍ  [ َحدَّ حَّ بُو ََعِصٍم الضَّ
َ
يِب  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

نَّ  
َ
ْكَوِع ريَِضَ اهلل َعنُْه أ

َ
ى نِرَيانًا تُوقَُد يَْوَم  ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرأ

نِْسيَّةِ   : قَالُوا   «لََعَ َما تُوقَُد َهِذهِ انلِّرَيانُ »   :قَاَل   ،َخيَْْبَ  وَها »  :قَاَل   ، لََعَ اْْلُُمِر اإْلِ اْكَِّسُ

 

 (  2007رواه أَحد ) (39)

ْسلََم:  َبَعَث يَْوَم ََعُشوَراَء رَ ( بلفظ:  1802ورواه ادلاريم )
َ
ْو ََشَِب، فَلْيُِتمَّ  إِنَّ ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراَء، َفَمْن  »ُجًَل ِمْن أ

َ
َكَل أ

َ
ََكَن أ

 
َ
ْو ََشَِب، فَلْيَُصْمهُ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
 « َكَل أ

اهلِل  ( بلفظ:  1135ومسلم ) انلَّاِس:  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث رَُسوُل  يِف  يُؤَذَِّن  ْن 
َ
أ َمَرُه 

َ
فَأ ََعُشوَراَء،  يَْوَم  ْسلََم 

َ
أ ِمْن  يَُصمْ »رَُجًَل  لَْم  ََكَن  ،  َمْن 

َكَل، فَلْيُ 
َ
 « ِتمَّ ِصيَاَمُه إََِل اللَّيْلِ فَلْيَُصْم َوَمْن ََكَن أ

نَّ رَُسوَل اهلل ( بلفظ:  2007والنسايئ ) 
َ
ذِّْن يَْوَم ََعُشوَراَء:  قَاَل لِرَجُ ملسو هيلع هللا ىلص   أ

َ
َكَل  »ٍل أ

َ
َكَل فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه، َوَمْن لَْم يَُكْن أ

َ
َمْن ََكَن أ

 « فَلْيَُصمْ 

 ( 16510( وأَحد )1961ه النسايئ )وروا  (40)
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ْهِرقُوَها
َ
اَل ُنَهِريُقَها َوَنْغِسلَُها :قَالُوا «َوأ

َ
 ( 41) «اْغِسلُوا » :قَاَل  ،أ

بُو  
َ
نَِسيَِّة    : ابلخاريّ   َعبْد اهللقَاَل أ

َ
َويٍْس َيُقوُل اْْلُُمِر اْْل

ُ
يِب أ

َ
ََكَن اْبُن أ

ِلِف َوانلُّونِ 
َ
 . بِنَْصِب اْْل

َثنَا  4272] حديث  .15 اُك ْبُن َُمدَْلٍ [ َحدَّ حَّ بُو ََعِصٍم الضَّ
َ
يِب أ

َ
َثنَا يَِزيُد ْبُن أ َحدَّ

ْكَوِع ريَِضَ اهلل
َ
َغَزوُْت َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسبَْع »   : َعنُْه قَاَل ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

 (42) «اْستَْعَملَُه َعلَيْنَا ،وََغَزوُْت َمَع ابِْن َحاِرثَةَ  ،َغَزَواٍت 

َثنَا   5569] حديث  .16 بُو ََعِصٍم [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة بِْن  أ

َ
َعْن يَِزيَد بِْن أ

ْكَوِع قَاَل 
َ
َمْن َضَحَّ ِمنُْكْم فَََل يُْصِبَحنَّ َبْعَد ثَاثِلٍَة َوبَيِقَ »  :قَاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  :اْْل

ءٌ  ا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل قَالُوا   «يِف بَيِْتِه ِمنُْه ََشْ يَا رَُسوَل اهلل َنْفَعُل َكَما َفَعلْنَا    :فَلَمَّ
ِخرُ »  :قَاَل ؟  ََعَم الَْمايِض  ْطِعُموا َوادَّ

َ
فَإِنَّ َذلَِك الَْعاَم ََكَن بِانلَّاِس َجْهٌد ،  وا لُكُوا َوأ

ْن تُِعينُوا ِفيَها
َ
رَْدُت أ

َ
 ( 43)  «فَأ

 

 (3195( وابن ماجه ) 1802( ومسلم )16525رواه أَحد ) (41)

،  ملسو هيلع هللا ىلصَغَزوُْت َمَع رَُسوِل اهلِل  ( بلفظ: »16543رواه أَحد )  (42) ، َويَْوَم الَْقَرِد، َويَْوَم َخيَْْبَ َسبَْع َغَزَواٍت "، فََذَكَر: اْْلَُديِْبيََة، َويَْوَم ُحنَْْيٍ
 « يُد: َونَِسيُت بَِقيَّتَُهنَّ قَاَل يَزِ 

ْمُت ُْلُومَ (  11543رواه أَحد )  (43) يِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: " إِِنِّ ُكنُْت َحرَّ
َ
َضاِِحِّ    َعْن أ

َ
اْْل

يَّاٍم، فَُُكُوا َوتََزوَُّدوا َوادَِّخُروا َما ِشئْتُْم، َوقَاَل اآْلَخُر: 
َ
ْطِعُموا،»فَْوَق ثَََلثَِة أ

َ
 « َوادَِّخُروا َما ِشئْتُمْ  لُكُوا َوأ

َضاِِحِّ فَْوَق ثَََلٍث »ىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل رَُسوُل اهلِل َص ( بلفظ: 1973ورواه مسلم )
َ
ُكلُوا ُْلُوَم اْْل

ْ
ْهَل الَْمِدينَِة، اَل تَأ

َ
  -  «يَا أ

  : يَّامٍ »وقَاَل اْبُن الُْمثىَنَّ
َ
نَّ لَُهْم ِعيَااًل، وََحَشًما، وََخَدًما، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلِل فََشَكْوا إََِل رَُسو  -   «ثَََلثَِة أ

َ
ْطِعُموا، َواْحِبُسوا » أ

َ
  « لُكُوا، َوأ
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َثنَا    7208] حديث   .17 بُو ََعِصٍم  [ َحدَّ
َ
يِب ُعبَيٍْد َعْن َسلََمَة قَاَل أ

َ
  : َعْن يَِزيَد بِْن أ

َجَرةِ َفَقاَل يِل  اَل ُتبَاِيعُ يَا  »   :بَاَيْعنَا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََتَْت الشَّ
َ
يَا رَُسوَل اهلل    :قُلُْت   «َسلََمُة أ

لِ  وَّ
َ
 (44) «َوِف اثلَّاِِن »  :قَاَل  ،قَْد بَاَيْعُت يِف اْْل

 

 من طريق األنصاري عن محيد عن أنس (3)

َثنَا    2703] حديث   .18 ُد ْبُن َعبِْد ا[ َحدَّ نَْصارِيُّ    هلل ُُمَمَّ
َ
ثَِِن َُحَيٌْد  اْْل قَاَل َحدَّ

َحدَّ  نًَسا 
َ
أ نَّ 

َ
بَيِّعَ أ الرُّ نَّ 

َ
أ انلَّْضِ -  َثُهْم  اْبنَُة  َجاِريَةٍ   -َويِهَ  ثَنِيََّة  َفَطلَبُوا  ،  َكََّسَْت 

بَْوا 
َ
رَْش َوَطلَبُوا الَْعْفَو فَأ

َ
تَْوا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص    ، اْْل

َ
َمَرُهْم بِالِْقَصاِص »فَأ

َ
نَُس ْبُن   «فَأ

َ
َفَقاَل أ

بَيِِّع يَ   :انلَّْضِ  تُْكََّسُ ثَنِيَُّة الرُّ
َ
ي َبَعثََك بِاْْلَقِّ   ؟ا رَُسوَل اهللأ ِ اَل تُْكََّسُ    ،اَل َواذلَّ

نَُس »  : َفَقاَل   ،ثَنِيَّتَُها
َ
َفَقاَل انلَّيِبُّ    ،فََريِضَ الَْقْوُم َوَعَفْوا   «ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص   ،يَا أ

هُ » :ملسو هيلع هللا ىلص بَرَّ
َ
قَْسَم لََعَ اهلل َْل

َ
 ( 45) «إِنَّ ِمْن ِعبَاِد اهلل َمْن لَْو أ

َثنَا    4499] حديث   .19 ُد ْبُن َعبِْد ا[ َحدَّ نَْصارِيُّ    هلل ُُمَمَّ
َ
نَّ  اْْل

َ
َثنَا َُحَيٌْد أ َحدَّ

 

ْو 
َ
:  «ادَِّخُروا »أ لَْعَ ]قَاَل اْبُن الُْمثىَنَّ

َ
  [َشكَّ َعبُْد اْْل

 (. 16509رواه أَحد ) (44)

بَاَيْعتُْم رَ وروى آخره » ٍء  يِّ ََشْ
َ
أ اْْلَُديْبِ ملسو هيلع هللا ىلص ُسوَل اهلِل  قُلُْت لَِسلََمَة: لََعَ  الَْموِْت يَْوَم  قَاَل: لََعَ  ( والرتمذي  1860« مسلم )يَِة؟ 

 ( 4159( والنسايئ ) 1592)

 (  4757( النسايئ )2649( وابن ماجه ) 12704رواه أَحد ) (45)
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َثُهْم َعْن انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  نًَسا َحدَّ
َ
 (46)  «ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص » :أ

َثنَا    6894] حديث   .20 نَْصاِريُّ  [ َحدَّ
َ
نٍَس ريَِضَ اهلل َعنُْه  اْْل

َ
َثنَا َُحَيٌْد َعْن أ َحدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص   انلَّيِبَّ  تَْوا 
َ
فَأ ثَنِيَّتََها  فََكََّسَْت  َجاِريًَة  لََطَمْت  انلَّْضِ  اْبنََة  نَّ 

َ
َمَر »أ

َ
فَأ

 ( 47)«بِالِْقَصاِص 

 

 من طريق خالد عن عيسى عن أنس (4)

َثنَا    7421] حديث   .21 َحدَّ حَيََْي  [  ْبُن  ُد  َثنَاَخَلَّ قَاَل    َحدَّ َطْهَماَن  ْبُن  ِعيىَس 
نََس ْبَن َمالٍِك ريَِضَ اهلل َعنُْه َيُقوُل 

َ
َزلَْت آيَُة اْْلَِجاِب يِف َزيْنََب بِنِْت نَ   :َسِمْعُت أ
ا َوَْلًْما  ،َجْحٍش  ْطَعَم َعلَيَْها يَْوَمئٍِذ ُخزْبً

َ
  ،َواَكنَْت َتْفَخُر لََعَ نَِساِء انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َوأ

َماءِ » :َواَكنَْت َتُقوُل  نَْكَحِِن يِف السَّ
َ
 ( 48)  «إِنَّ اهلل أ

 

 (  4752( والنسايئ ) 4595( وأبو داود )2649ابن ماجه )  ( 12302رواه أَحد ) (46)

 ( 19( و)18)انظر ختريج حديث  (47)

 ( 3252رواه النسايئ ) (48)

بِنِْت َجْحٍش  ( بلفظ:  3213الرتمذي ) ورواه   َزيْنََب  يِف  اآْليَُة  َهِذهِ  نََزلَْت  ا  لَمَّ قَاَل:  نٍَس، 
َ
أ ِمنَْها َوَطًرا ﴿َعْن  َزيٌْد  ا قَََض    فَلَمَّ

ْزَواِج انلَّيِبِّ   ﴾ َزوَّْجنَاَكَها 
َ
ُ »ُل: َتُقوملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: فَََكنَْت َتْفَخُر لََعَ أ ْهلُُكنَّ َوَزوََّجِِن اّللَّ

َ
 « ِمْن فَْوِق َسبِْع َسَماَواٍت َزوََّجُكنَّ أ

نٍَس   ( عن13361أَحد )ورواه  
َ
َ  »ََكنَْت َزيْنَُب بِنُْت َجْحٍش َتْفَخُر لََعَ نَِساِء انلَّيِبِّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َتُقوُل:  قَاَل:    أ إِنَّ اّللَّ

نَْكَحِِن ِمنَ 
َ
ا َوَْلًْما، َواَكَن الَْقْوُم ُجلُوًسا َكَما ُهْم يِف ابْلَيِْت، َفَقاَم رَ   أ ْطَعَم َعلَيَْها يَْوَمئٍِذ ُخزْبً

َ
َماِء، َوأ ِ  السَّ فََخَرَج،  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اّللَّ
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 من طريق عصام عن حريز عن ابن بسر (5)

َثنَا    3546] حديث   .22 َل  ِعَصاُم ْبُن َخادِلٍ  [ َحدَّ
َ
نَُّه َسأ

َ
َثنَا َحِريُز ْبُن ُعثَْماَن أ َحدَّ

يَْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََكنَ   : قَاَل   ، َعبَْد اهلل ْبَن بَُّْسٍ َصاِحَب انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َرأ

َ
 :قَاَل   ؟َشيًْخا  أ

   (49) «ََكَن يِف َعنَْفَقِتِه َشَعَراٌت بِيٌض »

 

ْن يَلْبََث، ُثمَّ رََجَع َوالَْقْوُم ُجلُوٌس َكَما ُهْم، فََشقَّ َذلَِك عَ 
َ
ُ أ لَْت آيَُة اْْلَِجاِب لَيِْه، وَُعرَِف يِف وَْجهِ فَلَِبَث َما َشاَء اّللَّ  « ِه، فَََنَ

 ( 17672رواه أَحد ) (49)

ْدَغْْيِ ( بلفظ: »2341ورواه مسلم )  َم، إِنََّما ََكَن ابْلَيَاُض يِف َعنَْفَقِتِه َوِف الصُّ
 َوِف  َولَْم ََيْتَِضْب رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ

ِس َنبْذٌ 
ْ
أ  « الرَّ

يِب ُجَحيَْفَة قَاَل: (  3628ورواه ابن ماجه )
َ
ِ »َعْن أ يُْت رَُسوَل اّللَّ

َ
 َيْعِِن َعنَْفَقتَهُ  «ملسو هيلع هللا ىلصَهِذهِ ِمنُْه َبيَْضاءُ َرأ



   

   

 
54 

 ثالثيات البخاري

  شرح األحاديث

 َمْن َيُقْل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل: 1 حديث

  »  : َسِمْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َعْن َسلََمَة قَاَل   .1
ْ
أ قُْل فَلْيَتَبَوَّ

َ
َّ َما لَْم أ َمْن َيُقْل يلَعَ

 « َمْقَعَدُه ِمْن انلَّارِ 

( َّ يلَعَ َيُقْل  )َمْن  إيلَّ  قواًل نسبه  قال  قُْل ( أي من 
َ
أ لَْم  َما   َّ يلَعَ َيُقْل  ( من  َمْن 

 نسب إيلَّ قواًل لم أقله )
ْ
ن منه. يُقال:  واتلَّبَوُّء ه  (فَلْيَتَبَوَّأ و اختاذ املَكن، واتلمكُّ

رفيعة. وهو فعل مشتق من   تبوأ الرجل مَكنا يف املجلس، أو تبوأ الرجل مَكنةً 
 َمْقَعَدُه ِمْن انلَّارِ )  َمبَاَءة اإلبل، ويه أعطانها 

ْ
أ ( أي: كأنه تبوأ مقعده من فَلْيَتَبَوَّ

انلار، أو: أن مقعده من انلار صار  انلار، أو: ال فرق بينه وبْي من تبوأ مقعده من  
 جاهًزا َل، وبيق عليه أن يأوي إيله. 

 

 :مسائلفيه 

 : َتريم الكذب لَع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. األوىل املسألة

َد  الثانية  املسألة تُوُعِّ الكبائر ْلنه  من  الكذب لَع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أن   :
   عليه بانلار.
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 فر إىل الك ملسو هيلع هللا ىلصالكذب على النيب قد يصل الثالثة: املسألة 

وقد  »،  ْلنه من كذب لَع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمَنلة من حرََّف دين اهلل تعاَل
قال بعض العلماء بكفر من فعل ذلك، منهم أبو ُممد اْلويِن، واختاره ابن 

هو يف اْلقيقة كذب لَع اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلص  نري، ووجهه ابن تيمية بأن الكذب عليه  المُ 
لَف  أنإال أِن لم أقرأ    (50)  «وإفساد لدلين من ادلاخل  روا الكذاب نوح كفَّ   السَّ

 بن أيب مريم اذلي اعرتف بلسانه أنه وضع أحاديثًا لَع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

: الوعيد يف هذا احلديث أشد من الوعيد الرابعة املسألة

من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده » لفًظا يف احلديث املتواتر

 «من النار

د. وف ه  ذا مسائل: فحديثنا ليس فيه اشرتاط اتلعمُّ

تغيري يف معناه.  : َيرج من هذا مَ أوهلا باملعىن دون  ومما  ن روى اْلديث 
 َوإِْذ قَاَل ُموَس ِلَقْوِمِه يَا يشهد ْلواز الرواية باملعىن أن اهلل تعاَل قال يف كتابه: ﴿ 

َاِذُكُم الِْعْجَل  ْنُفَسُكْم بِاختِّ
َ
وال شكَّ أن موس   اآلية،   ﴾...  قَْوِم إِنَُّكْم َظلَْمتُْم أ

بالعْب القول  قول يَّ انملسو هيلع هللا ىلص حىك هذا  قومه، واهلل سبحانه حىك  لغة  اليت َكنت  ة 

 

 . 62ص40املوسوعة الفقهية الكويتية ج  (50)
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﴾ وهكذا يف كتاب اهلل تعاَل قول آدم، قَاَل ُموَس موس ملسو هيلع هللا ىلص بالعربية، وقال ﴿ 
الصَلة والسَلم، و قول كذا  ونوح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب، وعيىس، عليهم 

يف ربه، وغري ذلك كثري يشهد لَع    إبراهيمَ   جَّ واذلي حا  ،ايلهود، وفرعون وقومه
ب. دون تغيري؛ فقد صدق، وما َكذَ حىك معىن الالكم  ثم    «قال فَلن»قال:  أن من  

وذكر معىن الكمه ملسو هيلع هللا ىلص دونما تغيري هلذا املعىن فَل   «قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص»فمن قال:  
 وال شك يف أن روايته بلفظه أحسن.  ،يكون َكذبًا

إال أن هذا يتفاوت،    ،ان باْلطأ كما يف سائر املعاص قد يُعذر اإلنس  :ثانيها
فَْواِهُكْم َما لَيَْس لَُكْم ﴿   فقد قال اهلل تعاَل:

َ
لِْسنَِتُكْم َوَتُقولُوَن بِأ

َ
ْونَُه بِأ إِْذ تَلَقَّ

َعِظيمٌ   ِ اّللَّ ِعنَْد  َوُهَو  َهيِّنًا  َوََتَْسبُونَُه  ِعلٌْم  آَمنُ   يَا﴿وقال:    ﴾بِِه  يَن  ِ اذلَّ َها  يُّ
َ
إِْن أ وا 

َفتَ  بِنَبَإٍ  بِِه ِعلْمٌ ﴾، وقال: ﴿ وا بَّتُ ثَ َجاَءُكْم فَاِسٌق  َتْقُف َما لَيَْس لََك  ﴾ وقال:  َواَل 
ِ لََعَ بَِصريَ ﴿  ْدُعو إََِل اّللَّ

َ
نَا َوَمِن اتَّبََعِِن قُْل َهِذهِ َسِبييِل أ

َ
ر من إذاعة ُك  فحذَّ   ﴾ةٍ أ

 ُ يُعلم، وأمر بادلعوة لَع بصرية ال لَع  اتلثبت، وعدم اقتفاء ما ال  سَمع، وأمر ب ما ي
فَكن َمال العذر هنا ضيًقا، قد يشمل من سمع اْلديث من مصدر يغلب   ،جهل

ظه، أو نسب للنيب عليه اثلقة؛ فقاَل، أو أنه قاَل من ذاكرته فاختلط عليه لف 
ملسو هيلع هللا ىلص أثًرا ورد عن صحايب وهًما ظنًا منه أنه حديث، أو ما شابهها من حاالت يه 

 ر. أقرب للعذ 

يف منشور لَع موقع الكرتوين    دجاءته رسالة فيها حديث، أو وجن  أما مَ 
غري متخصص، أو يف جريدة، أو سمعه من شخص َمهول، فأذاع به وبثه بْي 
انلاس دون حبث عن صحته، فهذا أقَرب لعدم العذر، وهذا كحال اْلن اذلين 
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ِ    انَُّه ََكَن َيُقوُل َسِفيُهنَ إِ وَ قالوا كما يف كتاب اهلل: ﴿ ْن إِنَّ و  َشَطًطا  لََعَ اّللَّ
َ
ا َظنَنَّا أ

ِ َكِذبًا لَْن َتُقوَل اإْلِ  نُّ لََعَ اّللَّ  ﴾ نُْس َواْْلِ

َفَمْن  وذلك لقول اهلل تعاَل ﴿  ،من عرف خطأه وجب عليه ابليان  :ثاثلها
إِنَّ   َعلَيِْه  َيتُوُب   َ فَإِنَّ اّللَّ ْصلََح 

َ
َوأ ُظلِْمِه  َبْعِد  ِمْن  َغُفوٌر رَِحيمٌ تَاَب   َ ﴾ وقوَل:  اّللَّ

نَُّه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوًءا ِِبََهالٍَة ُثمَّ تَاَب ِمْن ﴿ 
َ
َكتََب َربُُّكْم لََعَ َنْفِسِه الرََّْحََة أ

نَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 
َ
ْصلََح فَأ

َ
وَلِ ﴾ وقوَل: ﴿ َبْعِدهِ َوأ

ُ
ْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأ

َ
يَن تَابُوا َوأ ِ َك إِالَّ اذلَّ

اُب الرَِّحيمُ  نَا اتلَّوَّ
َ
تُوُب َعلَيِْهْم َوأ

َ
فَل بد من اإلصَلح واتلبيْي، وال يتأّّت ذلك   ﴾أ

بيان الصواب للك من سمع اْلطأ فعليه ذلك، وإن إال ببيان اْلطأ، فإن أمكنه  
 لم يتمكن فيبّْي بما استطاع. 

 

يف دعوى أنه  ملسو هيلع هللا ىلصمن كذب على رسول اهلل : اخلامسة املسألة

 رآه يف املنام

حَيََْي  ومن ذلك ما ذكره الَللَكيئ عن    ،فهو أقرب إَل ادلخول يف هذا الوعيد
ْن يُْكتَُب َعنُْه الِْعلُْم َيُقوُل:   ْهِل ِدَمْشَق ِممَّ

َ
ْبَن ُعبَاَدَة َيُقوُل: َسِمْعُت رَُجًَل ِمْن أ

انلَّيِبَّ   يُْت 
َ
   ملسو هيلع هللا ىلصَرأ

َ
أ َعِلْمُت  َوقَْد  َمنَايِم  ِ يِف  اّللَّ رَُسوَل  َّ  » قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص  نَّ  يلَعَ َكَذَب  َمْن 

 َمْقَعَدُه مِ 
ْ
أ ًدا فَلْيَتَبَوَّ ْكثََم: َمْن قَاَل الُْقْرآُن »َفَقاَل يِل:    .«َن انلَّارِ ُمتََعمِّ

َ
قُْل يِلَْحََي بِْن أ



   

   

 
58 

 ثالثيات البخاري

تُهُ وَ   ،َُمْلُوٌق َفَقْد َكَفرَ 
َ
   (51)  «قَْد بَانَْت ِمنُْه اْمَرأ

انلار    :السادسة  املسألة للعبد مقعده من  يُكتَُب    - والعياذ باهلل-قد 
 يعمله يف دنياه. واحد  بعمل

 اتلخويف من انلار.  :ةالسابع املسألة

َكِرَه َقْوٌم ِمَن الصََّحاَبِة َوالتَّاِبِعنَي ِإْكَثاَر »الثامنة: املسألة 

يَاَدةِ َوانلُّْقَصاِن، َوالَْغلَِط ِفيِه، َحَّتَّ إِنَّ ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص    اْلَحِديِث َعِن النَِّبيِّ َخْوفًا ِمَن الزِّ
َويَُقوُل:    ، َحايِبِّ الصَّ َفيُوقُِفُه لََعَ  الَْمْرفُوِع،  َرْفَع  َيَهاُب  ََكَن  َمْن  الَْكِذُب »اتلَّابِِعَْي 

ْهَونُ 
َ
ِ    َعلَيِْه أ َوِمنُْهْم َمْن يُْسِنُد اْْلَِديَث َحَّتَّ إَِذا   ملسو هيلع هللا ىلص«ِمَن الَْكِذِب لََعَ رَُسوِل اّللَّ

ِ    قَاَل: قَاَل، َولَْم َيُقْل: رَُسوَل   ملسو هيلع هللا ىلص؛بَلََغ بِِه انلَّيِبَّ     «َرَفَعهُ »، َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ
َوُِّكُّ َذلَِك َهيْبًَة   ملسو هيلع هللا ىلص«َيبْلُُغ بِِه انلَّيِبَّ  »وُل:  َوِمنُْهْم َمْن َيقُ   «ِرَوايَةً »َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل:  

  ِ   (52)« وََخْوفًا ِمَن الَْوِعيدِ ملسو هيلع هللا ىلص، لِلَْحِديِث َعْن رَُسوِل اّللَّ

 

 . 402ص 2َشح أصول اعتقاد أهل السنة ج  (51)

 ( 255ص  1َشح السنة للبغوي )ج  (52)
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 َما َكاَدْت الشَّاُة َتُجوُزَها: 2 حديث

اُة جَتُ  ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد الِْمنَْْبِ َما ََكَدِت » : َعْن َسلََمَة قَاَل  .2  «وزَُهاالشَّ

، املسافة بْي  ( يريد مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد الِْمنَْْبِ )
اُة جَتُوزَُهاواْلدار )  فيه  املنْب مسافة ما يمكن للشاة أن تمر  ( أي:  َما ََكَدْت الشَّ

 فيها، وليس أكْب من ذلك.

ا ييَِل الِقبْلََة َوَبْْيَ الِمنَْْبِ  ََكَن بَْْيَ ِجَداِر  »بلفظ:    َسْهلٍ   نعورواه   الَمْسِجِد ِممَّ
اةِ   « َمَمرُّ الشَّ

 

ْن  »هذه الرواية رواها ابلخاري رَحه اهلل تعاَل َتت باب  
َ
قَْدِر َكْم يَنْبَِِغ أ

ةِ  رْتَ   ََكَن بَْْيَ ُمَصىلَّ »َل:  َسْهِل بِْن َسْعٍد، قَا ُثمَّ أورد حديث    «يَُكوَن بَْْيَ الُمَصيلِّ َوالسُّ
  ِ اةِ   ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوِل اّللَّ ََكَن ِجَداُر الَْمْسِجِد ِعنَْد »  هذا  ثم حديثنا   «َوبَْْيَ اِْلَداِر َمَمرُّ الشَّ

اُة جَتُوزَُها يف صَلته    مما يدل لَع أن موقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   «الِْمنَْْبِ َما ََكَدْت الشَّ
 (53) َكن ِبانب منْبه

 

 

 ر فتح ابلاري البن رجب اْلنبيل   انظ (53)
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 :مسائلوفيه 

واكن منْب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َل  ،  املبالغة يف ارتفاع املنْب: عدم  األوىل  املسألة
  (54) ثَلث درجات 

 : صَلة اإلمام بمحاذاة املنْب. الثانية املسألة

وجدار القبلة ملسو هيلع هللا ىلص  واكن بْي منْب رسول اّللَّ  »قال مالك:  :  الثالثة  املسألة
عثمان إَل ه  مَ م عمر جدار القبلة إَل حد املقصورة، ثم قدَّ قدر ممر الشاة، ثم قدَّ 

  (55) «حيث هو ايلوم، وبيق املنْب يف موضعه

 

إَِذا  »ذلك حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: نو من السرتة، ومن ادلُّ : الرابعة املسألة
يَْطاُن َعلَيِْه َصََلتَهُ  ةٍ فَلْيَْدُن ِمنَْها اَل َيْقَطَع الشَّ َحُدُكْم إََِل ُسرْتَ

َ
 (56) «َصىلَّ أ

 

 

 ( 1414انظر سنن ابن ماجه ) (54)

 ( 256نقله اْلعظيم يف مقدمته للموطأ )ص  (55)

، َولَْم َُيَرَِّجاهُ ( وقال اْلاكم: »922( واْلاكم )784( والنسايئ )16090رواه أَحد )  (56) يَْخْْيِ «  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح لََعَ ََشِْط الشَّ
 اذلهيب: »لَع َشطهما« وعلق 
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اختلفوا يف قدر ممر الشاة، ومعنى  :اخلامسة املسألة

 .احلديث

لُْت  ملا جاء عن    (57)ممر الشاة بثَلثة أذُرع    ر فمنهم من قدَّ 
َ
ابِْن ُعَمَر قَاَل: َسأ

  ِ ْيَن َصىلَّ رَُسوُل اّللَّ
َ
ِم ابْلَيِْت بَيْنَُه َوبَْْيَ اْْلَائِِط ثَََلثَُة دَّ قَ يِف مُ » َفَقاَل:  ؟  ملسو هيلع هللا ىلصبََِلاًل أ

ْذُرٍع 
َ
ْو  «أ

َ
ْذُرٍع »أ

َ
بُو ََعِمرٍ  «قَْدُر ثَََلثَِة أ

َ
   (58)  َشكَّ أ

 

  هن إومن العلماء من قال  ومن العلماء َمن قال إنه أقل من ذلك بكثري،  
الفارق بْي   هو  من العلماء من قالو  (59)   الفارق بْي قديم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واْلدار

أنه َكن بينه »رأس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند سجوده واْلدار، فجمعوا بْي اْلحاديث لَع  
 رأسه وبْي سرتته  فإذا سجد َكن بْي  ،وبْي سرتته مقدار ثَلثة أذرع عند القيام 

ر أنهم قصدوا بممر الشاة   .(60)  «قدر ممر الشاة وهذا القول مبِن لَع أنه ال يتصوَّ
 ثَلثة أذرع فيه مسافة كبرية، والشاة تمر يف ممرات ضيقة، وهلذا قال املازري 

 

واملستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثَلثة أذرع ملا روى سهل بن سعد الساعدي قال: َكن  قال الشريازي يف املهذب: »  (57)
 ( 133ص 1« )جيصيل بينه وبْي القبلة قدر ممر العَن وممر العَن قدر ثَلثة أذرع  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 وقال اْلعظيم: »إسناده صحيح« ( 3011رواه ابن خزيمة يف صحيحه )  (58)

 ( 102ص  3املحىل )ج (59)

 (526ص2)ج  اتلنبيه لَع مبادئ اتلوجيه (60)
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   (61) «ذلك شْب درُ وقَ »:  عن ممر الشاة
 صالتهيستحب للمسلم اختاذ سرتة عند : السادسة املسألة

  أحدكم فليصل إَل سرتة، ويلدن منها()إذا صىل  :  لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
طاولة   أو، مثل كرِس  أكرث  أوشْب    تقريبا  اْلرضيه َشء مرتفع عن  السرتة  و(62)

وجاء عن   ،خشبة، أو ما شابه، أو يدنو من حائط أو سارية فتكون سرتة َل  أو
أنه   يُ انليب ملسو هيلع هللا ىلص  نسترت »، وعن أيب سعيد اْلدري:  ز َل اْلربة يصىل إيلهاركَ َكن 

 ( 63)   «جيزئ السهم والسوط والسيف»وقال اْلوزاع:    «اْلجر يف الصَلة بالسهم و

فمن   (64)  (فإن لم جيد فليخط خطاً )جيد سرتة، فقد جاء يف حديث    فمن لم
سعيد بن جبري، واْلوزاع، أفَّت بذلك، ومنهم:    هذا املعىنصححه أو استحسن  

ا ذلك وْ رَ ومن لم يسمعه، او رأى ضعفه لم يَ   .، والشافيع يف القديموأَحد، وأبو ثور
 الفعل، ومنهم: مالك، والليث بن سعد، والشافيع يف اْلديد. 

 

 ( 878ص 1َشح اتللقْي )ج  (61)

 . رواه أبو داود بسند جيّد، وصححه انلووي واْلبلاِن وابن باز (62)

 ( 243ص  2انظر اإلَشاف البن املنذر )ج (63)

َْحد َويلع بن الَْمِديِِنّ نَقله َعنُْهَما ابْن عبد الْْب  َواْختلف اْْلفاظ يِف  قال ابن امللقن: »  (64)
َ
َهَذا اْلَِديث: فصححه مَجاَعة ِمنُْهم أ

ْحََكمه"يِف )استذَكره( وَعبد اْْلق يِف  
َ
بُو َحاتِم بن حبَّان؛ فَِإنَُّه أخرجه يِف    " أ

َ
بُو   " قال:َصِحيحه" َوِمنُْهم أ

َ
وََضعفه آَخُروَن. َرَوى أ

« ]ابلدر املنري  ه« َعن ُسْفيَان بن ُعيَيْنَة قَاَل: لم ْند َشيْئا نَشد بِِه َهَذا اْلَِديث، و )لم( جِيئ إِالَّ من َهَذا الْوَْجه َداوُد يِف »سنَن
 [ 200ص  4ج
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 سرتة اإلمام سرتة للمأموم.  :السابعة املسألة

يَن يُنْتَىَه إََل قَْولِِهْم؛  ِ ْدَرْكت ِمْن ُفَقَهاِء الَْمِدينَِة اذلَّ
َ
نَاِد: ُُكُّ َمْن أ بُو الزِّ

َ
قَاَل أ

َعبِْد  ْبُن  بَْكِر  بُو 
َ
َوأ ٍد،  ُُمَمَّ ْبُن  َوالَْقاِسُم   ، بَرْيِ الزُّ ْبُن  وَُعْرَوُة  الُْمَسيِِّب،  بْن  َسِعيُد 

ِ بِْن ُعتْبََة، وَُسلَيَْماُن ْبُن يََساٍر،  الرََّْحَِن، وََخارَِجُة ْبُن َزيْدٍ  ِ ْبُن َعبِْد اّللَّ ، َوُعبَيُْد اّللَّ
ٌة لَِمْن َخلَْفهُ »وََغرْيُُهْم، َيُقولُوَن:   ُة اإْلَِماِم ُسرْتَ َوبِِه   ، َوُروَِي َذلَِك َعْن ابِْن ُعَمرَ   «ُسرْتَ

، َوَمالٌِك، َوالشَّ  ْوَزاِعُّ
َ
، َواْْل ، وََغرْيُُهمْ قَاَل انلََّخيِعُّ نَّ انلَّيِبَّ  افِيِعُّ

َ
َصىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ وََذلَِك ِْل

ْخَرى.
ُ
ةٍ أ ْصَحابَُه بِنَْصِب ُسرْتَ

َ
ُمْر أ

ْ
ةٍ، َولَْم يَأ  (65) إََل ُسرْتَ

 

: جيوز للشخص أن يمر من أمام املصيل بعد السرتة، فإن  الثامنة  املسألة
أكرث، وال جيوز َل أن لم يكن هناك سرتة فله أن يمر بعد مسافة ثَلثة أذرع أو  

ْربَِعَْي، َخرْيٌ »يمر أمامه دون موضع سجوده، لقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص  
َ
َحُدُكْم أ

َ
ْن َيُقوَم أ

َ
َْل

ْن َيُمرَّ بَْْيَ يََدِي الُْمَصيلِّ 
َ
:    «ََلُ ِمْن أ بُو انلَّْضِ

َ
ْو َشْهًرا،  »قَاَل أ

َ
ْربَِعَْي َسنًَة، أ

َ
ْدرِي أ

َ
فَََل أ

ْو 
َ
ْو َصبَاًحا، أ

َ
 (66) «َساَعةً أ

 

 ( 174ص2)ج  املغِن (65)

صحيح لَع  حديث  ( وقال شعيب: »494« ورواه ابن ماجه ) إسناده صحيح ( وقال حسْي سليم أسد: »1456رواه ادلاريم )  (66)
 خطأ يف إسناده 

أما القائل "فَل أدري.." فعند ابن ماجه: سفيان، وعند ادلاريم: أبو انلض، وسفيان تلميذ ْليب انلض، فلعل القائل أبو انلض،  
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إذا مر شخص بْي يدي املصيل َكن َل أن يمنعه، لقول    :التاسعةاملسألة 
ْن جَيْتَاَز  »رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ٍء يَْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس فَأ َحُدُكْم إََِل ََشْ

َ
إَِذا َصىلَّ أ

ىَب فَلْيَُقاِتلُْه فَإِنَّ 
َ
  (67)  «َما ُهَو َشيَْطانٌ بَْْيَ يََديِْه، فَلْيَْدَفْعُه فَإِْن أ

 

  

 

 ْلنه عند ادلاريم ليس من طريق سفيان. وقد تكون ممن فوقه، واهلل أعلم« 

 ( 505( ومسلم )509رواه ابلخاري ) (67)
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 َفُيَصلِّي ِعْنَد اْلُأْسُطَواَنِة: 3 حديث

يِب ُعبَيٍْد قَاَل   بِْن   يَِزيدِ عن   .3
َ
ْكَوِع َفيَُصيلِّ ِعنَْد    :أ

َ
ُكنُْت آِت َمَع َسلََمَة بِْن اْْل

ْسُطَوانَِة الَّيِت ِعنَْد الُْمْصَحِف َفُقلُْت 
ُ
ََلةَ   :اْْل َراَك َتتََحرَّى الصَّ

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
يَا أ

ْسُطَوانَِة قَاَل 
ُ
ََلةَ »  :ِعنَْد َهِذهِ اْْل يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى الصَّ

َ
  «ِعنَْدَها فَإِِنِّ َرأ

( ْكَوِع قوَل: 
َ
اْْل بِْن  َسلََمَة  َمَع  آِت  ملسو هيلع هللا ىلص  ُكنُْت  اهلل  رسول  مسجد  إَل  أي   )

ْسُطَوانَةِ )
ُ
اْْل ِعنَْد  العمودَفيَُصيلِّ  يه  واالسطوانة  اليت   وهو  ، (  املعروفة  السارية 

الظاهر أنها من أسطوان املسجد القديم ». قال ابن رجب:  يستند إيلها السقف
ِي يسىم   هذا دال لَع أنه »قال الشواكِن:    (الَّيِت ِعنَْد الُْمْصَحِف )   (68)  «الروضةاذلَّ

 « صيل وراء الصندوق»ي َكن للمصحف موضع خاص به ووقع عند مسلم بلفظ:  
هو املصحف اذلي   : هذا   واملصحف  (69)   «وكأنه َكن للمصحف صندوق يوضع فيه

ا هو  وليس  اْلسطوانة؛  عند  ووضعه  املدينة  ْلهل  عثمان  َل  كتبه  يقال  ذلي 
عقمان ريض   هو املصحف اذلي سلبوه حْي قتل وآخر    اإلمام؛ فإن ذاك مصحٌف 

  (70)  «ضاع ذلك فلم ْند خْبه». قال اإلمام مالك: اهلل عنه

ْسُطَوانَةِ   : َفُقلُْت )  قوَل:
ُ
ََلَة ِعنَْد َهِذهِ اْْل َراَك َتتََحرَّى الصَّ

َ
بَا ُمْسِلٍم أ

َ
( يسأَل يَا أ

 

 . 645ص  2ري ج فتح ابلا  (68)

 نيل اْلوطار  (69)

 . 179ص  2نقَل عن الكوثر اْلاري ج (70)
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  : قَاَل )  سطوانة. والصَلة عندها أي اختاذها سرتةملاذا تتعمد الصَلة عند هذه اْل
ََلَة ِعنَْدَها يُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتََحرَّى الصَّ

َ
كذلك َكن يفعل ملسو هيلع هللا ىلص، فرييد سلمة   (فَإِِنِّ َرأ

 ريض اهلل عنه اقتفاء فعل انليب ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 وفيه مسائل:

 جواز اتباع انليب ملسو هيلع هللا ىلص فيما لم يأُمر به.: األوىل املسألة

 أعمدة يف املسجد.  د: جواز وجوالثانية املسألة

 : سؤال العالِم عن َسبَِب فِعله. الثالثة املسألة

 : مناداة اتللميذ شيخه بُكنيَته. الرابعة املسألة

 : جواُز وضع املصاحف يف املسجد.اخلاِمَسة املسألة
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 ِإَذا َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب: 4 حديث

 «ُكنَّا نَُصيلِّ َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْغِرَب إَِذا تََوارَْت بِاْْلَِجاِب »: َعْن َسلََمَة قَاَل  .4

رسول اهلل  أي يؤدون صَلة املغرب مع    (ُكنَّا نَُصيلِّ َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص الَْمْغرَِب )
تََوارَْت ملسو هيلع هللا ىلص مجاعة، ) يفهمه  إَِذا  ذلك  يذُكرها ْلن  ولم  مس،  الشَّ يعِن:  السامع ( 

( ذكِره  إَل  حاجة  اإلخفاء، (  بِاْْلَِجاِب دون  واتلورية:  الشمس،  غربت  أي 
 . ب اْلفق؛ دخل قت املغرواِْلجاب: خط اْلُفق، فإذا اختفت الشمس يف 

 

 :وفيه مسائل

مس.أمجع العلما: األوىل املسألة  ء أن دخول املغرب يبدأ من غروب الشَّ

 

  أذان املغرب خطأ الذين يؤخرون: املسألة الثانية

فيجعلونه بعد غروب الشمس بعرش دقائق أو ما شابه، يقولون: احتياًطا،  
، بل ُهم حينما ملسو هيلع هللا ىلص، وال من أصحاب ُممد  ملسو هيلع هللا ىلصوليسوا أحرص لَع دينهم من ُممد  

يفعلونها يف رمضان، فقد حرموا لَع املسلمْي اْلكل والرشب فرتة من الوقت 
تأخريهم الصَلة   وكذلك ،هلم اْلكل والرشب فيها، وهذه بدعة خطرية أباح اهلل

عن وقتها دون أمر من اهلل تعاَل، وكذلك خيانة اْلمانة، فاملسلمون معتمدون 
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 عليهم يف بيان أوقات الصلوات والصوم والفطر. 

 

لو نظرنا غرب املدينة ْند أن اْلفق ليس مستويًا، ففيه  :  الثالثة  املسألة
أخرى  وجبال  عري،  وجبل  وغرابة،  غمة  وجبل  الغربية،  اْلمة  وِتَلل،   جبل 

إَل ناحية كون مغربها  فيوالشمس َيتلف مَكن غروبها مع تقلب أيام السنة،  
إَل  بميَلن  تغرب  ومرة  الَّسطان،  مدارها عند مدار  عندما يكون  الشمال، 
اْلنوب، عندما يكون مدارها عند مدار اْلدي، فيه تغرب خلف اْلبال مرة، 

َكنوا  نا فيما أعلم أنهم  ولم يردمرة، وخلف اتلَلل مرة،    اْلرض السهلةوخلف  
ت  عندما  هلا  كم يقدرون  وحيسبون  زائدا،  وقتا  فيقدرون  جبل،  خلف  غرب 

بأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   عدد من العلماء، وأجاب  تاج للغروب لو لم يكن هذا اْلبلَت
ْقبََل اللَّيُْل ِمْن َها  »جعل عَلمة أخرى للمغرب ويه إقبال الظَلم، إذ قال:  

َ
إَِذا أ

ْدبََر ا 
َ
ائِمُ ُهنَا، َوأ ْفَطَر الصَّ

َ
ْمُس َفَقْد أ   (71) «نلََّهاُر ِمْن َها ُهنَا، وََغَربَِت الشَّ

 

تدل لَع أن الصَلة    «إذا»: تعجيل إقامة املغرب، فُكمة  الرابعة  املسألة
 تعقب الغروب دون تمهل.

 

 (1100( ومسلم )1954رواه ابلخاري ) (71)
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 تلف السلف يف وقت املغرب: اخةساماخل املسألة

غروب الشمس، إال يف حال َضورة،   املغرب فور  ىلِّ َص : جيب أن تُ مفقال قو 
أو حاجة لوضوء أو ما شابه مما يستعد به املرء للصَلة، فتؤخر عن وقت الغروب 

 .، وهو قول مالك، واْلوزاع، وقول للشافيعبقدر ذلك فقط

 

اثلاِن أداؤهوالقول  وهو  : جيوز  الشفق،  إَل غياب  الشمس،  ا من غروب 
اْلمهور ملسو هيلع هللا ىلص:  ،  قول  انليب  لقول  اْلظهر   ثَْورُ   يَْسُقْط   لَمْ   َما  الَْمْغِرِب   َوَوقُْت »وهو 

َفِق    (72)« الشَّ

 

  

 

 ( 612رواه مسلم )  (72)
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 َمنْ َكانَ َأَكلَ َفْلَيُصمْ َبِقيَّةَ َيْوِمِه: 12 و 5 حديث

ْكَوِع ريَِضَ اهلل َعنُْه قَاَل  .5
َ
ْسلََم » :َعْن َسلََمَة بِْن اْْل

َ
َمَر انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجًَل ِمْن أ

َ
أ

ذِّْن يِف  
َ
ْن أ

َ
َكَل فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمهِ أ

َ
نَّ َمْن ََكَن أ

َ
َكَل   ،انلَّاِس أ

َ
َوَمْن لَْم يَُكْن أ

 « فَإِنَّ ايْلَْوَم يَْوُم ََعُشوَراءَ  ،فَلْيَُصمْ 

َمَر انلَّيِبُّ  )قوَل:  
َ
ْسلَمَ   ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
ذِّْن يِف انلَّاِس )  ( أسلم: اسم قبيلةرَُجًَل ِمْن أ

َ
ْن أ

َ
  ( أ

فيهم ناِد  فَلْيَُصمْ )   أعِلمهمو  أي:  َكَل 
َ
أ ََكَن  َمْن  نَّ 

َ
اإلمساك   (أ معناه  والصيام 

( فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمهِ االمتناع عن اْلكل والرشب واِْلماع )  هواالمتناع، ويراد ب 
( الشمس  غروب  وقت  إَل  يَْوُم  أي  ايْلَْوَم  فَإِنَّ  فَلْيَُصْم  َكَل 

َ
أ يَُكْن  لَْم  َوَمْن 

م، وهو ايلوم اذلي نّجَّ َعشوراء هو ا  (ََعُشوَراءَ  تعاَل فيه   اهللُ   يلوم العاَش من ُمرَّ
 موس ملسو هيلع هللا ىلص ومن معه ِمن فرعون.

 

 وفيه مسائل:

: من أكل وشرب وهو ال يعرف أن هذا اليوم األوىل املسألة

 من أيام الصيام ثم علم قبل املغرب، فإنه يصوم بقية يومه.

  وذهب علماءٌ ،  صيام تام عتْب ذلك صياًما فعَل؟ ظاهر اْلديث أنه  وهل يُ 
باآلية ﴿  ا، وإنما اإلمساك ْلرمة ايلوم، واستدلوا  تامًّ أنه ليس صياما  َولُكُوا  إَل 

وا   ِتمُّ
َ
ْسوَِد ِمَن الَْفْجِر ُثمَّ أ

َ
ْبيَُض ِمَن اْْلَيِْط اْْل

َ
َ لَُكُم اْْلَيُْط اْْل بُوا َحَّتَّ يَتَبَْيَّ َواَْشَ



   

  

 
71 

 شرح األحاديث

يَاَم إََِل اللَّيْلِ  ملن أكل يف أول    نالفجر إَل املغرب، فَل يمك  ﴾ فالصوم منالصِّ
واستدلوا    ،سب َل صوم َكملايلوم وهو َعلم بأنه مفطر أن يكمل بايق ايلوم، وحُي 

فيه   ضعيف  انلَّيِبَّ  حبديث  تَِت 
َ
أ ْسلََم، 

َ
أ نَّ 

َ
َفَقاَل:  يَْوَم    ملسو هيلع هللا ىلصأ ُصْمتُْم )ََعُشوَراَء، 

تِمُّ )، قَالُوا: اَل قَاَل:  (يَْوَمُكْم َهَذا؟
َ
اْلديث  وهذا    (73)  (وا بَِقيََّة يَْوِمُكْم، َواقُْضوهُ فَأ

الضعيف لو صح لَكن حاسما للحكم، ولكنه ال يعول عليه لضعفه، أما اآلية  
اْلكم بأن فليست قطعية يف االحتجاج، فيه َعمة، وهذه حالة خاصة، كما أن  

 . ، مستثىن من اْلكم الوارد يف اآلية من أكل أو َشب ناسيا ال يفطر خاص

ن أكل أو  ْي ملكن أهل العلم فرقوا بْي حالة من بدأ يومه مفطرا، وب 
ن اْلول لم يصم من الفجر ففعله ال يسىم صياما َشعيا، َشب ناسيا، فقالوا إ

وقال ابن قدامة    ،أما انلاِس فإنه صام من الفجر إَل الغروب، وختلله خطأ مغفور
َوإِنََّما  »  :الكًما حسنًا  ، ِعٍّ بِِصيَاٍم ََشْ لَيَْس  ْكِل 

َ
اْْل َبْعَد  ايْلَْوِم  بَِقيَِّة  اهُ َوإِْمَساُك  َسمَّ

نَّ وُُجوَب 
َ
أ َرَمَضاَن،  َوبَْْيَ  َذلَِك  بَْْيَ  فَالَْفْرُق  نَُّه ِصيَاٌم 

َ
أ َثبََت  لَْو  ُثمَّ  جَتُوَزا.  ِصيَاًما 

َد الْوُُجوُب  تُْه انلِّيَُّة ِحَْي جَتَدَّ
َ
ْجَزأ

َ
ثْنَاِء انلََّهاِر، فَأ

َ
َد يِف أ يَاِم جَتَدَّ ابن   يلع  وقال  (74)  «الصِّ

ْن َينْوَِي ِمْن اللَّيِْل يِف  »وأقرب للنص واهلل أعلم:  حزم الكما أحسن  
َ
َوَمْن نَِِسَ أ

يُّ َوقٍْت َذَكَر ِمْن انلََّهاِر اتلَّايِل تِلِلَْك اللَّيْلَِة  
َ
َكَل َوََشَِب َوَوِطَئ   ،َرَمَضاَن فَأ

َ
َسَواٌء أ

 

ته نظٌر  هذا اْلديث ُمتلٌف يف إسناده ومت( وقال ابن عبد اهلادي: "2439رواه أبو داود )  ( 73) نه، وف صحَّ
 [1128" ]تنقيح اتلحقيق واهلل أعلم  

 110ص3املغِن ج (74)
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َذلَِك  ِمْن  َشيْئًا  َيْفَعْل  لَْم  ْو 
َ
ْوَم ِمنْ   ،أ الصَّ َينْوِي  ا  فَإِنَُّه  َعمَّ َويُْمِسُك  َذَكَر،  إَذا  َوقِْتِه   

ا، َواَل قََضاَء َعلَيِْه، َولَْو لَْم َيبَْق َعلَيِْه  ائُِم، َوجُيِْزئُُه َصْوُمُه َذلَِك تَامًّ ُيْمِسُك َعنُْه الصَّ
ِ  ِمْن انلََّهاِر، إالَّ ِمْقَداُر انلِّيَِّة َفَقْط، فَإِْن لَْم َينِْو َكَذلَِك فَََل َصْوَم ََلُ  ، َوُهَو ََعٍص ّلِلَّ

ْبَطاِل َصْوِمِه، َواَل َيْقِدُر لََعَ الَْقَضاءِ  ٌد إِلِ َعْن »اآلثار  ِمن  ثم نقل    (75)  «َتَعاََل ُمتََعمِّ
ْصبَُحوا، َفَقاَل  

َ
نَّ قَْوًما َشِهُدوا لََعَ الِْهََلِل َبْعَدَما أ

َ
: أ ُعَمُر ْبُن  َعبِْد الَْكِريِم اْْلََزرِيِّ

ُكْل فَلْيَُصْم بَِقيََّة يَْوِمهِ »  :يزِ َعبِْد الَْعزِ 
ْ
َعاِم، َوَمْن لَْم يَأ َكَل فَلْيُْمِسْك َعْن الطَّ

َ
 « َمْن أ

َل »:  َوَعْن َعَطاءٍ  وَّ
َ
يَُذْق َشيْئًا ُثمَّ َعِلَم بُِرْؤيَِة الِْهََلِل أ ْصبََح رَُجٌل ُمْفِطًرا َولَْم 

َ
إَذا أ

آِخَرُه   ْو 
َ
أ َْلُ انلََّهاِر  ُيبَدِّ َواَل  بيَِقَ  َما  َطاِلٍب َعْن  و  «فَلْيَُصْم  يِب 

َ
أ بِْن   ِّ قَاَل   يلَعِ نَُّه 

َ
يَْوَم    أ

َكَل فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمهِ » ََعُشوَراَء: 
َ
ُكْل فَلْيَُصْم، َوَمْن أ

ْ
 «َمْن لَْم يَأ

 

 شرتط لصحة الصيام تبييت النية من الليلُي: الثانية املسألة

يَاَم َقبَْل الَْفْجِر، فَََل ِصيَاَم ََلُ مَ » :  لقوَل ملسو هيلع هللا ىلص  إال أن هذا    (76)   «ْن لَْم يُبَيِِّت الصِّ
وْلجل   ابلاب  حديث  ْلجل  الفريضة  صوم  لَع  جاء  َحلوه  مِّ  ما 

ُ
أ ََعئَِشَة  َعْن 

يَا ََعئَِشُة، َهْل »يَْوٍم  : َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلصالُْمْؤِمِنَْي ريَِضَ اهلُل َعنَْها، قَالَْت: قَاَل يِل رَُسوُل اهلِل  
ٌء؟ ٌء قَاَل:    «ِعنَْدُكْم ََشْ  « فَإِِنِّ َصائِمٌ »قَالَْت: َفُقلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل، َما ِعنَْدنَا ََشْ

 

 290ص4املحىل ج (75)

 إسناده قوي ( وقال حسْي سليم أسد: 1740رواه ادلاريم )  (76)
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وع حسن، وفيه املعونة لَع كرثة اتلطوع، أما الفريضة لَع صوم اتلط  وَحله  (77)
ت لَع نفسه ذلك، وال يصح صيامه إذا ها ولم يرغب بصومها فقد فوَّ مَ ن علِ فمَ 

املسألة  يف  تقدم  كما  واْلاهل  انلاِس  إال  الصوم،  يريد  ال  وهو  الفجر  أدركه 
 اْلوىل.

 

 : النية هي اإلرادة والعزميةالثالثة املسألة

ِ ، وُمالَ ثةدَ نلية بدعة ُُم وانلطق با وال عَلقة هلا بقول اللسان،   ا َكن  مَ فة ل
]يعِن  قلُت ْلَحد: قبل اتلكبري  »قال أبو داود:    ،السلفرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم  عليه  

فأما الالكم يف  »وقال اْلويِن من الشافعية:    (78)  «ال»قال:    «يقوُل شيئًا؟يف الصَلة[  
ثم رد لَع شبهة من   (79)   «ب، وال أثر ذلكر اللّساِن فيهُمل انليّة، فمحل انليّة القل

فقال:   الشافيع  إَل  ابلدعة  هذه  العِ »نسبوا  من وذكر  أصحابنا  من  أن  راقيون 
هذا من لفظ الشافيع   ذَ أوجب اتللفظ بما يؤّدي معىن انليّة قبل اتلكبري، وأخَ 

قال   أنه  وذلك  اْلج،  كتاب  بانليّة،»يف  لفظ  غري  من  اإلحرام  وليس    ينعقد 
هذا اذلي ذكره هؤالء خطأ، والشافيع لم  «َكلصَلة اليت يفتقر عقدها إَل اللفظ

 

 ( 1154رواه مسلم )  (77)

 ( 210مسائل أيب داود ) (78)
 120ص2نهاية املطلب ج  (79)
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 « الواجب يف ابتداء الصَلةاتلكبري    :يرد باللفظ اتللفظ بانليّة، وإنما أراد باللفظ 
بليك امهلل  »وتأكيًدا لَع الكمه، فاتللفظ يف اْلج ليس تلفًظا بانلية، وإنما تلبية  

 «نويت فعل كذا»قول:  يبتدعفالشافيع فعَل لم  «حًجا

ثم ماذا يقول أصحاب هذه ابلدعة يف شخص قام يف الفجر لصَلة ركعتْي،  
بلسانه:   وقال  الفجر،  سنة  أنهما  قلبه  يف  وعزم  ص »فنوى  أصيل  أن  َلة نويت 

املفروضة بتصحيح عمل ُك    «الفجر  فيُلزمون  الفريضة،  قالوا تكتب َل  فإن 
ب ْلنهم  ومرايئ  اْلكم لَع  منافق  قالوا  اللفظنوا  وإن  انها    :فقط،  َل  تكتب 

أثََر َل يف  أبطلوا بدعتهم، واكن ما تلفظ به بلسانه خْبا َكذبا ال    ؛ةنَّ صَلة السُّ 
   بادة.العِ 

ُظ بِانلِّيَِّة َنْقٌص يِف  »  قال فيه  ا يف هذاالكما حسن  وْلَحد ابن تيمية بَْل اتلَّلَفُّ
لَِة َمْن يُرِ  نَّ َهَذا بَِمَْنِ

َ
ا يِف الَْعْقِل فَأِل مَّ

َ
نَُّه بِْدَعٌة، َوأ

َ
يِن فَأِل ا يِف ادلِّ مَّ

َ
يِن: أ يُد الَْعْقِل َوادلِّ

نَ  نِْوي بِوَْضِع يَِدي يِف َهَذا اإْلِ
َ
َعاِم َفَقاَل: أ ْكَل الطَّ

َ
َضُعَها يِف  أ

َ
ِنِّ آُخُذ ِمنُْه لُْقَمًة، فَأ

َ
اِء أ

 
َ
بْلَُعَها ِْل

َ
ْمُضُغَها، ُثمَّ أ

َ
  (80)   «َفَهَذا َُحٌْق وََجْهٌل ْشبََع فيَِم فَأ

 

 

 

 ( 214ص1الفتاوى الكْبى )ج (80)
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 : سبب صيام عاشوراءالرابعة املسألة

ُ َعنُْهَما، قَاَل: قَِدَم انلَّيِبُّ  َعِن ابِْن َعبَّاٍس  هو ما جاء   الَمِدينََة    ملسو هيلع هللا ىلصريَِضَ اّللَّ
ى ايلَُهوَد تَُصوُم يَْوَم ََعُشوَراَء، َفَقاَل:  

َ
قَالُوا: َهَذا يَْوٌم َصاِلٌح َهَذا يَْوٌم    «َما َهَذا؟» فََرأ

اِئيَل ِمْن َعُدوِِّهْم، فََصاَمُه ُموَس، قَاَل:   ُ بَِِن إِْْسَ َحقُّ بُِموَس ِمنُْكمْ فَ »نَّجَّ اّللَّ
َ
نَا أ

َ
 « أ

َمَر بِِصيَاِمهِ 
َ
  (81)  فََصاَمُه، َوأ

ُ َعنَْها قَالَْت:  وقبل ذلك َكن يُصام أيًضا، كما جاء   نَّ  »إَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اّللَّ
  ِ َمَر رَُسوُل اّللَّ

َ
بِِصيَاِمِه َحَّتَّ   ملسو هيلع هللا ىلصقَُريًْشا ََكنَْت تَُصوُم يَْوَم ََعُشوَراَء يِف اْلَاِهِليَِّة، ُثمَّ أ

  ِ رَُسوُل اّللَّ َوقَاَل  َرَمَضاُن،  ْفَطرَ » :  ملسو هيلع هللا ىلصفُرَِض 
َ
أ َشاَء  َوَمْن  فَلْيَُصْمُه  َشاَء  «َمْن   »   (82 ) 

 (83) «الَكْعبَةُ  ًما تُْسرَتُ ِفيهِ يَوْ   َواَكنَ »وقالت 

 

 يوم عاشوراءحتديد اختلفوا يف : ةامساخل املسألة

قال ابن عباس،اتلاسع  يوم : هو  فمنهم من  بن    ، وروي ذلك عن  ومعقل 

 

 ( 1130( ومسلم )2004ابلخاري )رواه   (81)

 ( 1125( ومسلم ) 1893رواه ابلخاري )  (82)

 ( 1592رواه ابلخاري )  (83)
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عن  وحَكه    يسار وبعضهم  إيله  الشافيع  حزمذهب  قاَل    (84)  ابن  بما  واستدلوا 
قَاَل:   ْعَرِج، 

َ
اْْل ْبُن  َعْن »اْْلََكُم  تْلُُه 

َ
فََسأ اْْلََراِم  الَْمْسِجِد  يِف  َعبَّاٍس  اْبَن  َتيُْت 

َ
أ

قُلُْت:   َصائًِما،  ْصِبْح 
َ
فَأ اتلَّاِسِع  يَْوَم  ْصبَْحَت 

َ
أ فَإَِذا  اْعُدْد،  َفَقاَل:  ََعُشوَراَء  ِصيَاِم 

ٌد »   (85) «َنَعْم، َكَذلَِك ََكَن يَُصوُمهُ قَاَل:  «؟يَُصومُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَذلَِك ََكَن ُُمَمَّ

أنه   إَل  ال ايل وذهب بعضهم  قال ذلك:عاَشوم  املسيب،    ، وممن  بن  سعيد 
أَحد  ومالك  ،  ابلَصي واْلسن   بن  السلفواْلليل  من  وحجتهم   (86)  ومجاعة 

َعشوراء، واكن يصومه انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف ايلوم العاَش، وأما كونه   :اقوى، فاسم ايلوم
 . غري، ال ْلن ايلوم تأراد صيام اتلاسع فهذا ملخالفة ايلهود

والعاَشن وهل   اتلاسع  أم  فقط  اتلاسع  باتلاسع  صوم  قالوا  اذلين  أكرث  ؟ 
العاَش معه،   ئل وعندما سُ   ،والشافيعكما جاء عن ابن عباس  استحبوا صيام 

ملخالفِة »قال إسحاق:  و  ،اتلاسع والعاَش  م عن َعشوراء قاال بصيا  أَحد، وإسحاق
 ( 87)  «واحًدا هوِد؛ فإنَّهم يُصومون يوًماايل

 

 ( 437ص4املحىل )ج (190ص3ج)فِهم  المُ  ( 330ص3االستذَكر )ج (84)

(85 )  ( الكْبى  النسايئ يف  )2872راه  الكبري  والطْباِن يف  ثقة  12925(  اعرف  لم  لكنِن  واسناده جيد،   )
  جرحا وال تعديَل. اْلكم بن اْلعرج فقد ذكره ابن حبان يف اثلقات ولم اج َل 

 (391ص1( اْلامع ْلحَكم القرآن )ج155ص3اإلَشاف )ج (86)

 ( 688مسائل الكوسج ) (87)
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َعبَْد اهلِل ْبَن َعبَّاٍس ريَِضَ وحجتهم وحجة أصحاب القول باتلاسع ما رواه  
َمَر بِِصيَاِمِه قَالُوا: يَا    ملسو هيلع هللا ىلصاهلُل َعنُْهَما، َيُقوُل: ِحَْي َصاَم رَُسوُل اهلِل  

َ
يَْوَم ََعُشوَراَء َوأ

ُمُه ايْلَُهوُد َوانلََّصارَى َفَقاَل رَ  فَإَِذا ََكَن الَْعاُم  »:  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهلِل  رَُسوَل اهلِل إِنَُّه يَْوٌم ُتَعظِّ
َ   «الُْمْقِبُل إِْن َشاَء اهلُل ُصْمنَا ايْلَْوَم اتلَّاِسعَ  ِت الَْعاُم الُْمْقِبُل، َحَّتَّ تُُوفِّ

ْ
قَاَل: فَلَْم يَأ

   (88)  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اهلِل 

 

 فضل صيام عاشوراءمن : السادسة املسألة

نََة  ِصيَاُم  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ) َر السَّ ْن يَُكفِّ
َ
ْحتَِسُب لََعَ اهلِل أ

َ
يَْوِم ََعُشوَراَء، أ

  (89) ( الَّيِت َقبْلَهُ 

  

 

 ( 1134رواه مسلم )  (88)

 ( 1162رواه مسلم )  (89)
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 َهْل َعَلْيِه َدْيٌن: 13 و 6 حديث

ْكَوِع ريَِضَ اهلل َعنُْه قَاَل  .6
َ
ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إِْذ    :َعْن َسلََمَة بِْن اْْل
ِتَ ِِبَنَاَزةٍ َفَقالُوا 

ُ
َفَهْل  »  :قَاَل   ،اَل   :قَالُوا   «َهْل َعلَيِْه َدْينٌ »  :َفَقاَل   ،َصلِّ َعلَيَْها  :أ

ْخَرى   ،فََصىلَّ َعلَيْهِ   ،اَل   : قَالُوا   «تََرَك َشيْئًا
ُ
أ ِِبَنَاَزةٍ  ِتَ 

ُ
أ يَا رَُسوَل    : َفَقالُوا   ، ُثمَّ 

تََرَك َشيْئًا»  :قَاَل   ،َنَعمْ   :ِقيَل   «َهْل َعلَيِْه َدْينٌ »   :قَاَل   ،اهلل َصلِّ َعلَيَْها   «َفَهْل 
ِتَ بِاثلَّاثِلَةِ  ،فََصىلَّ َعلَيَْها ،ثَََلثََة َدنَانِريَ  : قَالُوا 

ُ
  :قَاَل  ، َصلِّ َعلَيَْها : َفَقالُوا  ،ُثمَّ أ

  :قَاَل   ،ثَََلثَُة َدنَانِريَ   :قَالُوا   «َفَهْل َعلَيِْه َدْينٌ »  :قَاَل   ،اَل   :قَالُوا  «َهْل تََرَك َشيْئًا»
بُو َقتَاَدةَ   «َصلُّوا لََعَ َصاِحِبُكمْ »

َ
َّ َدْينُهُ   : قَاَل أ   ،َصلِّ َعلَيِْه يَا رَُسوَل اهلل َويلَعَ

 . فََصىلَّ َعلَيْه

 . ، واملراد منه االنكار لَع من لم يِف بَدينهمعناه واضح

 

 وفيه مسائل:

 صالة اجلنازة:: األوىل املسألة

وطلب لشفاعة  لويه    إذا مات،املسلمون لَع املسلم  يه صَلة يصليها  
وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف فضلها:    ، ويه فرض كفاية  ،مليّتاملغفرة والرَحة هلذا ا 

بََع َجنَاَزَة ُمْسِلٍم، إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، َواَكَن َمَعُه َحَّتَّ يَُصىلَّ َعلَ » يَْها َويَْفُرَغ ِمْن  َمِن اتَّ
ُحٍد، َوَمْن َصىلَّ َعلَيَْها ُثمَّ 

ُ
، ُُكُّ قِرَياٍط ِمثُْل أ ْجِر بِِقرَياَطْْيِ

َ
َدفِْنَها، فَإِنَُّه يَرِْجُع ِمَن اْل
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ْن تُْدَفَن، فَإِنَُّه يَرِْجُع بِِقرَياٍط 
َ
 (90) «رََجَع َقبَْل أ

ُ َعنُْه  ىّل ملا جاء  َص واْلفضل أن تكون يف المُ  يِب ُهَريَْرَة ريَِضَ اّللَّ
َ
نَّ  »َعْن أ

َ
أ

  ِ ي َماَت ِفيِه، َخَرَج إََِل الُْمَصىلَّ فََصفَّ   ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوَل اّللَّ ِ َنََع انلََّجاَِشَّ يِف ايْلَْوِم اذلَّ
ْربًَعا

َ
َ أ نَّ »ملا روى مسلم    ،يف املسجد، فَل بأس  إذا أقيمتلكن    (91)  «بِِهْم، َوَكْبَّ

َ
 أ

الَْمْسِجِد،  يِف  َوقَّاٍص  يِب 
َ
أ بِْن  َسْعِد  ِِبَنَاَزةِ  َيُمرَّ  ْن 

َ
أ َمَرْت 

َ
أ عنها  اهلل  ََعئَِشَة ريض 

َعلَيَْها َذلَِك  نَْكَر انلَّاُس 
َ
فَأ َعلَيِْه   َ َفَقالَْت َفتَُصيلِّ مَ ،  نَِِسَ انلَّاُس :  َما  َع  ْْسَ

َ
أ َما  ا   !

 ِ   (92) «ابْلَيَْضاِء إِالَّ يِف الَْمْسِجدِ لََعَ ُسَهيِْل بِْن  ملسو هيلع هللا ىلص َصىلَّ رَُسوُل اّللَّ
 

باإلمامةو هذا    فيها  اْلوىل  َكن  إذا  إال  بذلك،  َل  امليّت  أوىص  اذلي  هو 
فإن َكن كذلك، أو لم يكن امليت قد أوىص، فيقّدم    ،َل مبتدًَع أو فاسًقا  وىَص المُ 

، فإن لم يكن فاْلب، (93)  «ُسلَْطانِهِ اَل يَُؤمُّ الرَُّجُل يِف  »:  لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اْلمري
فإن لم يكن فيُقّدم اْلصلح لإلمامة من أجداده أو أبنائه أو إخوانه، لقوَل تعاَل:  

ْوىَل بِبَْعٍض ﴿ 
َ
رَْحاِم َبْعُضُهْم أ

َ
ولُو اْْل

ُ
   ﴾.َوأ

 

 ( 945( ومسلم )47رواه ابلخاري ) )90)

 ( 1245ابلخاري )رواه  (91)

 ( 973)رواه مسلم   (92)

 ( 673رواه مسلم )  (93)
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 صفة صالة اجلنازة :الثانية املسألة

صَلة اْلنازة صَلة ّْسّية، وليس فيها ركوع وال سجود وال قعود، وإنما  
كما أمجلها سعيد بن املسيِّب:    كتكبريات اإلحرام، وصفتها يه أربع تكبريات،  

َ لََعَ ا » مِّ الُْقْرآِن، ُثمَّ تَُصيلِّ
ُ
 بِأ

َ
، ُثمَّ َتْقَرأ َ نَّ تَُكْبِّ

َ
ََلةِ لََعَ الَْميِِّت أ نَُّة يِف الصَّ نلَّيِبِّ السُّ

مِّ الُْقْرآِن ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
 بِأ

ْ
، ُثمَّ تَْدُعَو لِلَْميٍِّت، ُثمَّ تَُسلَِّم َعْن يَِميِنِك تَْسِليَمًة َخِفيَفًة، َواَل َتْقَرأ

وىَل 
ُ
   (94) «إِالَّ يِف اتلَّْكِبرَيةِ اْْل

 واتلفصيل: 

ذكًرا    -  1 َكنت  وإذا  وسطها،  أمام  يقف  فاإلمام  أنىث  اْلنازة  َكنت  إذا 
 فاإلمام يقف أمام رأسه. 

الصَلة  –  2 كصفوف  صفوفًا  املسلمون  ترك    ،يقف  إَل  حيتاجون  وال 
يوجد ركوع وسجود، ويستحب هلم تكثري مسافة كبرية بْي الصفوف، ْلنه ال  

وَْجَب »لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  الصفوف
َ
 (95) «َمْن َصىلَّ َعلَيِْه ثَََلثَُة ُصُفوٍف َفَقْد أ

 

نَا َمْعَمٌر،  (  3178املنذر )رواه ابن    (94) ْخَْبَ
َ
زَّاِق، قَاَل: أ ُد ْبُن َعبِْد اهلِل بِْن َمَهٍل، قَاَل: ثنا َعبُْد الرَّ َثنَا ُُمَمَّ َحدَّ

َماَمَة ْبَن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف،
ُ
بَا أ

َ
، قَاَل: َسِمْعُت أ  َعِن ابِْن الُْمَسيِِّب  َعِن الزُّْهِريِّ

( وصححه، إال أن فيه 1341( واْلاكم )1490( وابن ماجه )1028الرتمذي )(  3166رواه أبو داود )  (95)
" اذلهيب:  قال  إسحاق،  بن  صدوُممد  َكن  يف اإلمام  غرائب  َل  و  العلم،  حبور  من  روى    قا  ما  سعة 

". وبايق رواته ثقات، وإسناده  و حديثه حسن و قد صححه مجاعة  ،االحتجاج به  تستنكر، و اختلف يف 
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يرفع يديه    ،اإلمام كتكبرية اإلحرام يف الصَلة العادية: يكّْب  اتلكبري  –  3
ُ   «اهلل أكْب»إَل حذو منكبيه، ويقول:   وهكذا    ،سلمون كذلك وراءهالمُ   ويكِْبّ

 اتلكبريات اْلربع، بنفس الطريقة.  صفة  تكون

سورة الفاَتة، بعد أن يستعيذ باهلل من    يف اتلكبرية اْلوىليقرأ املصيّل    –  4
وإذا قرأ بعدها َشء من القرآن   ،ال يُسّن فيها دَعء االستفتاحو،  الّشيطان الرجيم

ملا جاء   ابِْن فَل بأس،  َخلَْف  َصلَّيُْت  قَاَل:  َعوٍْف،  بِْن   ِ َعبِْد اّللَّ بِْن  َطلَْحَة  َعْن 
 بَِفاَِتَِة الِكتَاِب قَاَل: 

َ
ُ َعنُْهَما لََعَ َجنَاَزةٍ َفَقَرأ  » َعبَّاٍس ريَِضَ اّللَّ

َ
 «نََّها ُسنَّةٌ يِلَْعلَُموا أ

  ( 97)  «ُسنٌَّة وََحقٌّ »وف رواية:  (96)

 : يصيل لَع انليب ملسو هيلع هللا ىلص الصلوات االبراهيميّة. اتلكبرية اثلانيةيف  - 5

وَل أن يقول    ،: يدعو نلفسه وللميت وللمسلمْياتلكبرية اثلاثلةيف    –  6
وََشاِهِدنَا  » َوَميِّتِنَا،  ِْلَيِّنَا  اْغِفْر  ْنثَانَا، اللَُّهمَّ 

ُ
َوأ وََذَكِرنَا  َوَكِبرِينَا،  وََصِغرِينَا  وَََغئِِبنَا، 

يَماِن،  اإْلِ َفتََوفَُّه لََعَ  ِمنَّا  يْتَُه  تََوفَّ َوَمْن  اإْلِْسََلِم،  ْحِيِه لََعَ 
َ
فَأ ِمنَّا  ْحيَيْتَُه 

َ
أ َمْن   اللَُّهمَّ 

ْجَرُه، َواَل تُِضلَّنَا َبْعَدهُ 
َ
اللَُّهمَّ اْغِفْر ََلُ َوارََْحُْه، »وَل أن يقول    (98)  «اللَُّهمَّ اَل ََتِْرْمنَا أ

 

 متصل. 

 ( 1335خاري )رواه ابل  (96)

 ( وقال اْلبلاِن: صحيح1987رواه النسايئ )  (97)

 (  1024( والرتمذي )1986وقال اْلبلاِن صحيح، وهو عند سنن النسايئ )  (1498رواه ابن ماجه )  (98)
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َوالَْْبَِد،  َواثلَّلِْج  بِالَْماِء  َواْغِسلُْه  ُمْدَخلَُه،  ْع  َووَسِّ نُُزََلُ،  ْكِرْم 
َ
َوأ َعنُْه،  َواْعُف  وَََعفِِه 

وَ  نَِس،  ادلَّ ِمَن  ْبيََض 
َ
اْْل اثلَّوَْب  يَْت  َنقَّ َكَما  اْْلََطايَا  ِمَن  ِه  ِمْن  َوَنقِّ ا  َخرْيً َداًرا  بِْدَْلُ 

َ
أ

ْدِخلُْه اْْلَنََّة َوَْنِِّه ِمَن انلَّاِر  
َ
ا ِمْن َزوِْجِه، َوأ ْهِلِه، َوَزوًْجا َخرْيً

َ
ا ِمْن أ ْهًَل َخرْيً

َ
َدارِهِ، َوأ

ِعْذُه ِمْن َعَذاِب الَْقْْبِ 
َ
ْو قَاَل ـ: َوأ

َ
َُّهمَّ إِنَّ فََُلَن ْبَن فََُل »وَل أن يقول:    (99)  «ـ أ ٍن يِف ل

 ، ْهُل الَْوفَاِء َواْْلَقِّ
َ
نَْت أ

َ
، وََعَذاِب انلَّاِر، َوأ ِتَك، وََحبِْل ِجَواِرَك، فَِقِه ِمْن فِتْنَِة الَْقْْبِ ِذمَّ

نَْت الَْغُفوُر الرَِّحيمُ 
َ
   (100) «فَاْغِفْر ََلُ َوارََْحُْه، إِنََّك أ

واْلمر يف هذا    ،(101) اختلفوا هل يدعو املسلم أم ال    اتلكبرية الّرابعةيف    –  7
 ، وإن لم يرتك فَل يتُكف ادلَعء. واسع، فإذا ترك َل اإلمام َمااًل دَع 

واحدة عن يمينه، وال يسلم عن شماَل، كما جاء عن    يسلّم تسليمةثم    –  8
ْسَقِع، َوابْ 

َ
، وََجابِِر بِْن َعبِْد اهلِل، َوَواثِلََة بِْن اْْل ٍّ َماَمَة  يلَعِ

ُ
يِب أ

َ
يِب ُهَريَْرَة، َوأ

َ
ْوََف، َوأ

َ
يِب أ

َ
ِن أ

نٍَس َوابِْن َعبَّاٍس، َوابِْن ُعَمرَ 
َ
 (102) بِْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف، َوأ

 

 ( وقال اْلبلاِن صحيح1984سنن النسايئ )  (99)

 ( وقال اْلبلاِن صحيح1499رواه ابن ماجه )  (100)

 . العمل بعد اتلكبرية الرابعةوسبب اختَلفهم عدم وجود ديلل لَع   (101)

، َواْبُن  ( وقال  444ص  5ج )اْلوسط    (102) ، وَُسْفيَاُن اثلَّْورِيُّ َوبِِه قَاَل اْبُن ِسرِييَن، َواْْلََسُن، وََسِعيُد ْبُن ُجبَرْيٍ
َْحَُد ْبُن َحنْبٍَل، َوإِْسَحاُق َواْختَلََف  ُعيَيْنََة، َواْبُن الُْمبَارَِك، وَِعيىَس ْبُن يُونَُس، َوَوِكيٌع، وَ 

َ
، َوأ اْبُن َمْهِديٍّ

افيِِعِّ  الشَّ يِب  ...  قَْوُل 
َ
َوأ ْعيِبِّ  الشَّ َعِن  ِي، وَُحيِكَ 

ْ
أ الرَّ ْصَحاُب 

َ
أ قَاَل  َهَكَذا   ، تَْسِليَمتَْْيِ يَُسلُِّم  َطائَِفٌة:  َوقَالَْت 

.   إِْسَحاَق ِمثُْل قَْولِِهْم، َواْختُِلَف ِفيهِ   َعِن انلََّخيِعِّ
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 (103)املصلّون عن صفوفهم حَّّت تُرفع اْلنازة  ينَصفال  – 9
 

جواز الصالة على من مات مذنًبا من أهل : الثالثة املسألة

 اإلسالم

أُصول الّسنة »ه:  241قال أَحد بن حنبل ت  ،وهذا َكن عليه اتفاق السلف
يَُصيلِّ َعلَيِْه ويستغفر ََلُ َواَل حيجب    من َماَت من أهل الْقبْلَة موحداوَ   ...  عندنَا

و َكِبريا أمره إََِل 
َ
ََلة َعلَيِْه ذلنب أذنبه َصِغريا ََكَن أ َعنُه االْسِتْغَفار َواَل ترْتك الصَّ

ومما اتفق أهل العلم لَع أن نسبوه »ه: 287وقال ابن أيب َعصم ت (104)  «َتَعاََل  اهلل
والصَلة لَع من مات من أهل اتلوحيد، والرتحم لَع من أصاب   ...  إَل السنة

للمذنبْي توبته من 324اْلسن اْلشعري تأبو  وقال    ( 105)   «ذنبا، والرجاء   ـهبعد 
وندين بالصَلة لَع من مات من أهل القبلة، » عقيدة اإلرجاء وتعطيل الصفات:  

 ( 106) «برهم وفاجرهم، وتوارثهم

 

يُْت َعبَْد » قال ابن قدامة:    (103)
َ
َك َحَّتَّ تُْرَفَع. قَاَل َورَأ ْح ُمَصَلَّ نَُّه قَاَل: إَذا َصلَّيَْت فَََل تَْْبَ

َ
َوُروَِي َعْن َُمَاِهٍد أ

 
َ
ُه إَذا َصىلَّ لََعَ ِجنَاَزةٍ َحَّتَّ يََراَها لََعَ أ ُح ُمَصَلَّ ِ ْبَن ُعَمَر اَل يَْْبَ  ( 367ص 2ج)املغِن:  «يِْدي الرَِّجالِ اّللَّ

 ط.دار املنار(  60أصول السنة )ص( 104)

 ( 1031ص2السنة البن أيب َعصم. ت الصمييع )ج (105)

 ط. دار اْلنصار(  32اإلبانة )ص (106)
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املكانة قد ميتنع عن الصالة على  أن صاحَب: الرابعة املسألة

  املسلم من باب إظهار شناعة فعل من أفعاله.

ََلةِ » :  ه728نقل ابن تيمية ت لَِف َيْمتَِنُعوَن ِمْن الصَّ  َوَكَما ََكَن َكِثرٌي ِمْن السَّ
ْهِل ابْلَِدِع 

َ
وال ترتك الصَلة لَع  » ه:  422وقال اثلعليب من املالكية ت  (107)  «لََعَ أ

جيتن الفضل  أهل  أن  إال  وابلغاةمسلم  املبتدعة  لَع  الصَلة  وقد    (108)  «بون 
عدد من العلماء، وَعرضوه بأن اْلمر جائز، والقول هنا ال يتعلق استشلك هذا  

العلم وأهل املَكنة  باْلواز من عدمه، وإنما إظهار انلكري   ع دَ لَع ابلِ من أهل 
« فامتنع هو عن الصَلة صلوا لَع صاحبكم»كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ، فيه  وأهلها

يون، وأمرهم بالصَلة عليه،   العالم أو الوايل  متنع  فإن من اعليه تلعظيم أمر ادلِّ
الصَلة لَع مبتدع  الُمسلم   للناس  من  يبْيِّ  أن  بأس، لَع  ابلاب فَل  من هذا 

 .جواز الصَلة عليه

 

  : الرتحم لَع أهل ابلدع حاَل كحال الصَلة عليهم. اخلامسة املسألة

 

 ( 18ص3َمموع الفتاوى )ج (107)

 ( 56ص1اتللقْي )ج (108)
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 َيا اْبَن اْلَأْكَوِع َأَلا ُتَباِيُع: 17و  7 حديث

يِب ُعبَيٍْد َعْن   .7
َ
بَاَيْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ »   :َعنُْه قَاَل   َسلََمَة ريَِضَ اهللُ يَِزيُد ْبُن أ

ا َخفَّ انلَّاُس قَاَل  َجَرةِ فَلَمَّ اَل ُتبَاِيعُ »  :َعَدلُْت إََِل ِظلِّ الشَّ
َ
ْكَوِع أ

َ
 « يَا اْبَن اْْل

يًْضا»  :قَاَل  ،قَْد بَاَيْعُت يَا رَُسوَل اهلل :قُلُْت  :قَاَل 
َ
   «َوأ

لِ وف رواية - وَّ
َ
   - «َوِف اثلَّاِِن »  :قَاَل  ،قَْد بَاَيْعُت يِف اْْل

 « َفبَاَيْعتُُه اثلَّاِنيَةَ 
ََلُ  ُمْسِلمٍ   :َفُقلُْت  بَا 

َ
أ يَْوَمئِذٍ   ،يَا  ُتبَايُِعوَن  ُكنْتُْم  ٍء  ََشْ يِّ 

َ
أ لََعَ  »   :قَاَل   ؟لََعَ 

 «الَْموِْت 

( َكلطاعة،  ابليعة  (  بَاَيْعُت قوَل  َشء،  لَع  اإلمام  معاهدة  لَع  تُطلق 
 واْلهاد، وما شابهها، وتطلق لَع عقد الرشاء، واملراد هو املعىن اْلول. وابليعةُ 

 من أغلظ العهود. 

وا حَّت املوت،  رُّ لَع أن ال يفِ   ( ويه بيعة يف اْلرب،بَاَيْعُت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلصقوَل )
وُمتَص   اْلديبية،  صلح  قبل  َكنت  هذه  ذهب وابليعة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  أمرها 

العمرة ْلداء  وصل وأصحابه  فلما  قريش،  كفار  يد  َتت  يومئذ  مكة  واكنت   ،
التسعة عرش  قرابة  تبعد عن مكة  إَل منطقة اْلديبية، يه منطقة  املسلمون 

إَل جهة الغرب، فوقفوا فيها وأرسل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عثمان بن عفان   ا كيلو مرتً 
عنه   اهلل  جاؤريض  ما  أنهم  فيلخْبهم  للعمرة،  وإنما  للقتال،  املرشكون وا  منع 

املسلمون أن قريًشا قتلته، فدَع رسول اهلل  ، فظنَّ عثماَن من العودة إَل اْلديبية
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ُ َعِن لَ تعاَل: ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص إَل ابليعة، فبايعه املسلمون لَع املوت، وأنزل اهلل   َقْد ريَِضَ اّللَّ
َجَرةِ  ِكينََة َعلَيِْهْم الُْمْؤِمِنَْي إِْذ ُيبَاِيُعونََك ََتَْت الشَّ نَْزَل السَّ

َ
 َفَعِلَم َما يِف قُلُوبِِهْم فَأ

قَِريبًا   َفتًْحا  ثَاَبُهْم 
َ
َحِكيًما  َوأ َعِزيًزا   ُ َواَكَن اّللَّ ُخُذوَنَها 

ْ
يَأ َكِثرَيًة  ثم   ﴾َوَمَغانَِم 

قريٌش  صلح    سهيَل   أرسلت  فعقدوا  املسلمْي،  مع  صلحا  يلعقد  عمرو  بن 
 اْلديبية. 

َجَرةِ )  قال: الشَّ ِظلِّ  إََِل  َعَدلُْت  ماشيً ُثمَّ  تنحيت  أي:  شجرة  (  ظل  إَل  ا 
ا َخفَّ انلَّاُس ) ليستظل فيه  ( أي بايع انلاس وانَصفوا فلم يبق الكثري منهمفَلَمَّ

اَل ُتبَايِعُ »   : قَاَل )
َ
ْكَوِع أ

َ
ه لَع ان يبايع  (« يَا اْبَن اْْل قَْد بَاَيْعُت يَا    : قُلُْت   : قَاَل )  حيضُّ

اهلل  رواية  -  رَُسوَل  لِ وف  وَّ
َ
اْْل يِف  بَاَيْعُت  الُْكْشِميَهِِنِّ (  -قَْد  ِرَوايَِة  يِف  )   (109)  َوِف 

وىَل 
ُ
ويبدو أن القصد انه بايع سابًقا، يف ابلداية، أو مع أوائل   (َوِف اثلَّاِنيَةِ و)  (اْْل

يًْضا "   : قَاَل انلاس )
َ
( أي بايع مرة َفبَاَيْعتُُه اثلَّاِنيَةَ   - «َوِف اثلَّاِِن »  : قَاَل وف رواية  -  " َوأ

ثانية، والسياق واللفظ حيتمل أن انلاس بايعوا مرتْي، فبايع سلمة يف املرة اْلوىل، 
 . ما قالثم ملا بايعوا مرة ثانية َكن جالسا يف الظل لم يبايع فقال َل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

بَا ُمْسِلمٍ )   يد بن أيب عبيد( القائل هو يزَفُقلُْت )
َ
( ويه كنية سلمة بن يَا أ

ٍء ُكنْتُْم ُتبَايُِعوَن يَْوَمئِذٍ اْلكوع ) يِّ ََشْ
َ
أي لَع أن ال نفر    (لََعَ الَْموِْت   : قَاَل   ؟ لََعَ أ

 

الَهيْثَِم  هو    ( 109) بُو 
َ
أ اثلَِّقُة،  ُث،  الَمْرَوزِيُّ  الُمَحدِّ َهاُرْوَن  بِن  زرَّاِع  بِن   ِّ ميكِّ بِن  ِد  ُُمَمَّ بِن   ِّ ميكِّ بُن  ُد  ُُمَمَّ

. يِب َعبِْد اهلِل الِفَربِْريِّ  الُكْشِميَْهِِنُّ
َ
اٍت َعْن أ َث بَِصِحيِْح ابُلَخارِيِّ َمرَّ بُو َذرٍّ الَهَروِيُّ ، و َحدَّ

َ
َث َعنُْه: أ   . َحدَّ

 [491ص16]انظر: سري أعَلم انلبَلء ج َسنََة تِْسٍع َوَثَمانِْْيَ َوثَََلِث مائٍَة. َماَت: يِف يَْوِم َعَرفََة،
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ْن اَل  وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه: )  .حَّت ننتَص أو نموت 
َ
بَاَيْعنَاُه لََعَ أ

، َولَْم نُ  واْلمع بينهما بأن هناك طائفتان بايعتا، اْلوىل   (110)(  بَايِْعُه لََعَ الَْموِْت نَِفرَّ
أو أن سلمة عْب بقوَل:   الفرار، واثلانية لَع املوت،  ْلن   «لَع املوت » لَع عدم 

 املعىن يف انلهاية واحد، فمن لم يفر سيقاتل حَّت انلَص أو املوت. 

 

 وفيه مسائل

 البيعة : األوىل املسألة

اإلمارةمنها   لَع  لإلمام  وهم  ابليعة  والعقد،  اْلل  أهل  بها  يقوم  وهذه   ،
فيبايعون تبعا ْلهل اْلل والعقد، ورأى علماء املسلمْي، ووجهاؤهم، أما العوام 

 ، َمرد اعتقاد العوام أنهم َتت إمرة ذلك اْلمري َكف، وهو قول حسناملالكية أن  
ُعبَ وعَ  قَاَل:  اَدَة  ْن  اِمِت،  الصَّ ِ  » بِْن  اّللَّ رَُسوَل  يِف    ملسو هيلع هللا ىلصبَاَيْعنَا  اَعِة  َوالطَّ ْمِع  السَّ لََعَ 

ْو َنُقوَل بِاْلَقِّ َحيْثَُما ُكنَّا، 
َ
ْن َنُقوَم أ

َ
ْهلَُه، َوأ

َ
ْمَر أ

َ
ْن اَل ُننَاِزَع اْل

َ
الَمنَْشِط َوالَمْكَرهِ، َوأ

ِ لَْوَمَة اَلئِمٍ   (111)  «اَل ََنَاُف يِف اّللَّ

 . حديث ابلاب، ولَع اْلهاد كما يف ابليعة لَع الصْبومنها 

 

 ( 1856رواه مسلم )  (110)

 ( 1709( ومسلم )7199رواه ابلخاري )  (111)
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الطاَعتومنها   لَع  من    ابليعة  مجاعة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بايع  أصحابه  كما 
تَْزنُوا،  » َواَل  قُوا،  تََّْسِ َواَل  َشيْئًا،   ِ بِاّللَّ ُكوا  ترُْشِ اَل  ْن 

َ
أ لََعَ  َتْقتُلُوا  بَاِيُعويِن  َواَل 

ْوالََدُكمْ 
َ
رُْجِلكُ أ

َ
َوأ يِْديُكْم 

َ
أ بَْْيَ  َتْفرَتُونَُه  بِبُْهتَاٍن  تُوا 

ْ
تَأ َواَل  يِف  ،  َتْعُصوا  َواَل  ْم، 

َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا َفُعوقَِب يِف  
َ
، َوَمْن أ ِ ْجُرُه لََعَ اّللَّ

َ
َمْعُروٍف، َفَمْن َوََف ِمنُْكْم فَأ

، إِْن َشاءَ  ِ ُ َفُهَو إََِل اّللَّ َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا ُثمَّ َسرَتَُه اّللَّ
َ
اَرٌة ََلُ، َوَمْن أ ْنيَا َفُهَو َكفَّ  ادلُّ

   (112)  «َعَفا َعنُْه َوإِْن َشاَء ََعَقبَهُ 

 

لفظ عقد انلَكح   فيه ديلل لَع أن إَعدة»قال ابن املنري: : الثانية املسألة
للعقد اْلول؛ خَلفًا بلعض الشافعية، ولو َكن تكراُر العقد   افسخً   وغريه ليس

   (113) «اا؛ لَكن تكراُر ابليعة نَْكثً فسخً 

 

 

  

 

 (1709( ومسلم )18رواه ابلخاري )  (112)

 313ص6مصابيح اْلامع ج (113)
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 ملسو هيلع هللا ىلص ُأِخَذْت ِلَقاُح النَِّبيِّ : 8 حديث

َخرَْجُت ِمْن الَْمِدينَِة َذاِهبًا ََنَْو الَْغابَِة َحَّتَّ إَِذا ُكنُْت بِثَِنيَِّة   :ْن َسلََمَة قَاَل عَ  .8
َعوٍْف  بِْن  الرََّْحَِن  ِلَعبِْد  ُغََلٌم  لَِقيَِِن  بَِك   :قُلُْت   ،الَْغابَِة  َما    :قَاَل   ؟َوحْيََك 

ِخَذْت ِلَقاُح انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص
ُ
َخَذَها  :قُلُْت   ،أ

َ
فَََصَْخُت    ، َغَطَفاُن َوفََزاَرةُ   :قَاَل   ؟ َمْن أ

اَلبَتَيَْها بَْْيَ  َما  ْسَمْعُت 
َ
أ َِصََخاٍت  َصبَاَحاهْ   :ثَََلَث  َصبَاَحاهْ   ،يَا  ُثمَّ    ،يَا 

َخُذوَها
َ
أ َوقَْد  لَْقاُهْم 

َ
أ َحَّتَّ  قُوُل   ،انَْدَفْعُت 

َ
َوأ ْرِميِهْم 

َ
أ اْبُن   :فََجَعلُْت  نَا 

َ
أ

ْكَوِع 
َ
عْ َوايْلَْوُم يَْوُم ا،  اْْل بُوا ،  لرُّضَّ ْن يرَْشَ

َ
ْقبَلُْت بَِها    ، فَاْستَنَْقْذُتَها ِمنُْهْم َقبَْل أ

َ
فَأ

ُسوُقَها
َ
الَْقْوَم ِعَطاٌش   :َفُقلُْت   ،فَلَِقيَِِن انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص   ، أ إِنَّ  َوإِِنِّ    ،يَا رَُسوَل اهلل 

ِسْقيَُهمْ  بُوا  يرَْشَ ْن 
َ
أ ْعَجلْتُُهْم 

َ
إِثْرِِهمْ   ،أ يِف  ْكَوِع  »   :َفَقاَل   .فَاْبَعْث 

َ
اْْل اْبَن  يَا 

ْسِجحْ 
َ
 «إِنَّ الَْقْوَم ُيْقَرْوَن يِف قَْوِمِهمْ  ،َملَْكَت فَأ

اثلنية   (الَْغابَةِ   بِثَِنيَّةِ   ُكنُْت   إَِذا   َحَّتَّ   الَْغابَةِ   ََنْوَ   َذاِهبًا   الَْمِدينَةِ   ِمنْ   َخرَْجُت )
 «قََردٍ   بِِذي  تَْرَع   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسولِ   ِلَقاحُ   َواَكنَْت »وف رواية:    ،يه الطريق يف اْلبل

( هذه َوحْيََك :  قُلُْت ( أي أحد عبيده )َعوٍْف   بِْن   الرََّْحَِن   ِلَعبْدِ   ُغََلمٌ   لَِقيَِِن )   (114)
ِخَذْت :  قَاَل   بَِك؟   َما)  ََل   ة رَحةً يَّ لِ لكمة تُقال ملن به بَ 

ُ
قَت أ   انلَّيِبِّ   ِلَقاحُ )  ( أي: ُْسِ

ِلْقَحة ملسو هيلع هللا ىلص َخَذَها؟  َمنْ :  قُلُْت )  ، ويه انلاقة اْللوب ولَُقوح  ( مجع 
َ
  َغَطَفانُ :  قَاَل   أ

)  ( َوفََزاَرةُ  عربيتان  ْسَمْعُت   َِصََخاٍت   ثَََلَث   فَََصَْخُت قبيلتان 
َ
( اَلبَتَيَْها  بَْْيَ   َما   أ

 

 ( وسأنقل عنها بعد قليل 1806ومسلم ) ( 4194ابلخاري ) (114)
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ة، ويه منطقة صخور براكنية، وتوجد حرتْي لَع طرف املدينة ،  الَلبة يه اْلَرَّ
فقوهلم: ما بْي البتيها، يعِن من أول   ،ا، وحرة خيْب شمااًل وهما حرة رهط جنوبً 

( آخرها  إَل  اْلروب،   (َصبَاَحاهْ   يَا  َصبَاَحاهْ،   يَا املدينة  عند  يقولونها  لكمة  هذه 
  ُثمَّ )   ويريدون بها أن العدو أَغر عليكم صباًحا، لكنها تستخدم يف ُك وقت 

لَْقاُهمْ   َحَّتَّ   انَْدَفْعُت 
َ
   َوقَدْ   أ

َ
ب(  َخُذوَهاأ " فأدركهم  قََردمنطقة  توقفوا    "ذي  واكنوا 

املاء ْرِميِهمْ   فََجَعلُْت )  لرشب 
َ
بالريمبانلَبْل  ( أ ماهًرا  واكن  قُوُل )  ، 

َ
نَا :  َوأ

َ
  اْبنُ   أ

ْكَوِع 
َ
( افتخاًرا بنفسه، ومثل هذا االفتخار جيوز يف اْلرب وما َكن يف معناها  اْْل

عْ   يَْومُ   َوايْلَْومُ ) مجع راِضع، والَعَرب تقوهلا للئيم، بمعىن أنه رضع اللؤم  قالوا:  (  الرُّضَّ
منهم    لحق الرجَل يَ   (115)واكن    ،من أمه، ولعله مجع رضيع، قاهلا تصغرًيا وَتقرًيا هلم

نَا »ويقول    فريميه بالسهم،
َ
ْكَوِع،  اْبنُ   ُخْذَها َوأ

َ
عِ   يَْومُ   َوايْلَْومُ   اْْل واكنوا يفرون   «الرُّضَّ

وألقوا رماًحا هلم  أثوابًا َكنت معهم،  يُلقون  منه، ويرتكون انلوق، حَّت صاروا 
نْ   َقبَْل   ِمنُْهمْ   فَاْستَنَْقْذُتَها )ليسهل عليهم اهلروب  

َ
ُبوا  أ ِمن املاء اذلي وقفوا    (يرَْشَ

ْقبَلُْت )  عنده
َ
ُسوُقَها،   بَِها  فَأ

َ
  الَْقْومَ   إِنَّ   اهلل   رَُسوَل   يَا :  َفُقلُْت   ملسو هيلع هللا ىلص،  انلَّيِبُّ   فَلَِقيَِِن   أ

ْعَجلْتُُهمْ   َوإِِنِّ   ِعَطاٌش، 
َ
نْ   أ

َ
ُبوا   أ ( أي أنهم عطاش لم إِثْرِِهمْ   يِف   فَاْبَعْث   ، ِسْقيَُهمْ   يرَْشَ

  اْبنَ   يَا :  َفَقاَل يرشبوا، فهم يف ضعف، فابعث يا رسول اهلل من يتبعهم ويقاتلهم )
ْكَوِع 

َ
 ، ولعل املقصود: انتَصت أي َملَكت انلوق واستنقذتهاقالوا:    (َملَْكَت   اْْل

ْسِجحْ )
َ
و:  اإلسجاحُ   (فَأ والرفق،    يِف   ُيْقَرْونَ   الَْقْومَ   إِنَّ )العفو    ُحْسنُ السهولة، 

 

 ( 1807عند مسلم ) (115)
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اإلقراء: الضيافة. واملعىن: هم اآلن وصلوا قومهم، وضيفوهم، فليس من   (قَْوِمِهمْ 
   اْلكمة أن نرسل لقتاهلم.

ْنتَِخُب   َخلِِِّن   اهلِل،  رَُسوَل   يَا:  قُلُْت وف رواية مسلم:  
َ
  رَُجلٍ   ِمائَةَ   الَْقْومِ   ِمنَ   فَأ

تَِّبعُ 
َ
 َحَّتَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   فََضِحَك :  قَاَل   ،َقتَلْتُهُ   إِالَّ   ُُمِْْبٌ   ِمنُْهمْ   َيبَّْق   فَََل   الَْقْوَم،  فَأ

»َفَقاَل   انلَّاِر،  َضوْءِ   يِف   نََواِجُذهُ   بََدْت  تَُراكَ   َسلََمُة،  يَا: 
َ
 َنَعْم، :  قُلُْت   «فَاِعًَل؟  ُكنَْت   أ

ي ِ ْكَرَمَك،   َواذلَّ
َ
رِْض   يِف   يَلُْقَرْونَ   اآْلنَ   إِنَُّهمُ : »َفَقاَل   أ

َ
 ِمنْ   رَُجٌل   فََجاءَ :  قَاَل   ،«َغَطَفانَ   أ

ا  َجُزوًرا   فََُلنٌ   لَُهمْ   ََنَرَ :  َفَقاَل   َغَطَفاَن، َها  َكَشُفوا   فَلَمَّ ْوا   ِجدْلَ
َ
:  َفَقالُوا  ُغبَاًرا،  َرأ

تَاُكمُ 
َ
ا  ،َهاِربِْيَ   فََخرَُجوا  الَْقْوُم،  أ ْصبَْحنَا  فَلَمَّ

َ
»ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   قَاَل   أ  َخرْيَ   ََكنَ : 

بُو  ايْلَْومَ   فُرَْسانِنَا
َ
اتَلِنَا  وََخرْيَ   َقتَاَدَة،  أ ْعَطاِِن   ُثمَّ :  قَاَل   ،«َسلََمةُ   رَجَّ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رَُسوُل   أ

اِجِل،  وََسْهمَ   الَْفارِِس،  َسْهمَ   َسْهَمْْيِ  يًعا،  يِل   فََجَمَعُهَما  الرَّ رَْدفَِِن   ُثمَّ   مَجِ
َ
 اهللِ   رَُسوُل   أ

 . ينَةِ الَْمدِ  إََِل  َراِجِعْيَ   (116)  الَْعْضبَاءِ  لََعَ   َوَراَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلص

 

 وفيه مسائل

: جواز أن يقاتل الرجل قوًما ُكرُث، وأن هذا ليس من إلقاء  األوىل  املسألة
 انلفس يف اتلهلُكة. 

 

 اسم ناقة من نوق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  (116)
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قتال اللصوص دون استئذان اإلمام، إذا َكن ذلك    : جوازالثانية  املسألة
 اإلمام أو نائبه.  مما ال حيتمل تمهًَل، مع أن اْلصل استئذانُ 

 

وَنوها  :  الثالثة  املسألة املعارك  يف  انلفس،  وتعظيم  االفتخار،  جواز 
 إلَغظة العدو، وختويفه. 

 

  أن ما اسرتجعه املسلمون من العدو، أو من اللصوص، :  الرابعة  املسألة
 . ، ال إَل من استنَقَذه ِمنهماو قطاع الطرق، فإنما يُعاد إَل صاحبه

 

املقاتلْي بيشء زائد من    جواز أن َيص اإلمام أحد:  اخلامسة  املسألة
 ريَِضَ   ُعَمرَ  ابِْن  ويشهد ذللك أيضا ما جاء َعِن  فعله.الغنيمة، مَكفئة َل لَع فعل 

 ُ نَّ : »َعنُْهَما   اّللَّ
َ
ِ   رَُسوَل   أ ُل   ََكنَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ ايَا  ِمنَ   َيبَْعُث   َمنْ   َبْعَض   ُينَفِّ َ ْنُفِسِهمْ   الَّسَّ

َ
 ِْل

ًة، ةِ  قِْسمِ  ِسَوى  َخاصَّ   (117)«اْلَيِْش  ََعمَّ

 

 ( 1750( ومسلم ) 3135رواه ابلخاري )  (117)
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 : قسمة الغنائم.السادسة املسألة

 وحيسن بداية أن نفرق بْي أمور ثَلثة: 
لَب  معركة. : ما أخذه املقاتل املسلم من َكفر بعد قتله يف السَّ
 . حبرب اْلَريب الَكفر : ما أخذه املسلمون من الغنيمة
 . )َكْلزية، واْلَراج( : ما أخذه املسلمون من الَكفرين بغري حربواليفء
 . سهمه  لَع زيادة الغازي  اإلمام  َيص ما: والعقل

 

 أما السََّلب

  « َسلَبُهُ   فَلَهُ   بَيِّنَةٌ   َعلَيْهِ   ََلُ   قَِتيًَل   َقتََل   َمنْ » :  فاْلصل فيه قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
واسلحته  (118) ودابته،  الَكفر،  املقاتل  متاع  هو  السلب  يُعطى   ،وهذا  وهذا 

الغنائم توزيع  قبل  ه  أجهز لَع    ،لُمستَِحقِّ أو  طفًَل  أو  َهِرًما  شيًخا  َقتَل  َمن  أما 
 ( 119) جريح، فَل حيق هلم سلبهم، وذلك باإلمجاع 

 أما الغنيمة:و

قسيم الغنيمة يُنَظر إذا َكن أحد املسلمْي َل َشء منها َكن قد سلبه قبل ت 
 

 ( 1751( ومسلم )93142رواه ابلخاري )  (118)

 (66ص13)ج  املغِن( و60ص5)ج  االستذَكر (119)
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  فرس  ذهبأنه    عمر  ابن  وعن    (120)، فيأخذه، وهذا وقع عليه اإلمجاع  الكفار إياه
 وأبق  ملسو هيلع هللا ىلص،  اّللَّ   رسول  زمان  يف  عليه  فرد  املسلمون،  عليهم  فظهر  العدو،  فأخذه  َل،

  بعد   الويلد  بن  خادل  عليه  فرده  املسلمون،  عليه  فظهر  بالروم،  فلحق  َل،  عبد
  (121)ملسو هيلع هللا ىلص  انليب

 

 ( 273  ص28)ج الفتاوى  َمموع ( 117ص13)ج املغِن (120)

َصاَب   َما »:  عنه  اهلل  ريض   عمر  عن  مرسل  خْب  وجاء
َ
ُكونَ   أ َصابَهُ   ُثمَّ   الُْمْسِلِمَْي،  َمالِ   ِمنْ   الُْمرْشِ

َ
 أ

َصابَهُ   فَإِنْ   َبْعُد،  الُْمْسِلُمونَ 
َ
نْ   َقبَْل   َصاِحبُهُ   أ

َ
َحقُّ   َفُهوَ   الُْمْسِلِمْيَ   ِسَهامُ   َعلَيْهِ   جَتِْري   أ

َ
  َعلَيْهِ   َجَرْت   َوإِنْ   بِِه،   أ

نَّ :  َقتَاَدةَ   َعنْ   َمْعَمٍر،  َعنْ (  9354رواه عبد الرزاق  )   «بِالِْقيَمةِ   إِالَّ   إِيَلْهِ   َسِبيَل   فَََل   الُْمْسِلِمَْي،  ِسَهامُ 
َ
  ُعَمرَ   أ

اِب   ْبنَ  (  6583... وقتادة ال يروي عن عمر إال بواسطة، وقد ذكرها ابن املنذر يف اْلوسط )قَاَل   اْْلَطَّ
نَّ   ُذَؤيٍْب،  بِْن   قَِبيَصةَ   َعنْ   َحيَْوَة،   بِْن   رََجاءِ   َعنْ   َقتَاَدَة،   َعنْ (  4199وادلارقطِن )

َ
اِب   ْبنَ   ُعَمرَ   أ ، وقال  اْْلَطَّ

 ادلارقطِن: ُمرَسل

( الرزاق  عبد  دِ   َعنْ (  9359ورواه  َثنَا :  قَاَل   َراِشدٍ   بِْن   ُُمَمَّ نَّ   َمْكُحوٌل،  َحدَّ
َ
اِب   بِْن   ُعَمرَ   أ ..  اْْلَطَّ

(  2799صة شيخه. ورواه سعيد بن منصور ) ومكحول لم يدرك عمر، ولعلله رواه عن قبيصة، ْلن قبي
( عن  33352( بإسناد ُك إَل رجاء ورجاء لم يُدرك عمر، ورواه ابن أيب شيبة )33351وابن أيب شيبة )

 رجاء عن قبيصة عن عمر. 

َثنَا   ( 5286ورواه الطحاوي ) دُ   َحدَّ   ، يُوُسُف   ثنا :  قَاَل   ،[ ابْلََْصِّي   َعْمرو   أبو ،  راشد   بْن]  ُخَزيَْمةَ   ْبنُ   ُُمَمَّ
َشجِّ   بِْن   اهللِ   َعبْدِ   بِْن   بَُكرْيِ   َعنْ   ،لَِهيَعةَ   ابِْن   َعِن   ،الُْمبَارَكِ   اْبنُ   ثنا :  قَاَل 

َ
... قلت: لكهم ثقات اال ابن  اْْل

 هليعة 

( وقال اْلبلاِن:  2847( وابن ماجه )2698( ورواه أبو داود )3067ذكره ابلخاري معلًقا عن ابن نمري )  ( 121)
 صحيح
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لَب سلَبَه.  ثم يأخذ صاحب السَّ

س يف سبيل اهلل، وأربعة أخاس  ، ُخ أخاس خسةغنيمة التُقسم ثم 
 للمقاتلْي.

نََّما  ﴿َواْعلَُموا كما قال اهلل تعاَل: اذلي يف سبيل اهلل  فخمسها  
َ
  ِمنْ   َغِنْمتُمْ  أ

ءٍ  نَّ   ََشْ
َ
ِ   فَأ ي  َولِلرَُّسولِ   ُخَُسهُ   ّلِلَّ ِبيِل﴾   َوابِْن   َوالَْمَساِكْيِ   َوايْلَتَاََم   الُْقْرَب   َوذِلِ   السَّ
ِ وقوَل ﴿   ﴾ أنه سيٌنفق يف سبيله. ّلِلَّ

 مس هذا ينقسم إَل خسة: فاْلُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.  لرسولا ( 1)

الق (  2) الصدقة،ربةذوي  ََتِلُّ هلم  ابليت، وهم ال  أهل  الزاكة،    ، وهم  وال 
 فيأخذون من الغنيمة. 

يزالون  ، وهم من مات وادلهم وهم  ايلتاَم(  3) الرشدال  فإذا  دون سن   ،
جبلغوا زال عنهم صفة ايلُتم  . ، وقيل إن املرأة تبّق يتيمة حَّت تُزوَّ

، وهم من َكنوا يف حاجة ولو َكنوا يعملون ويكتسبون، إال املساكْي( 4)
 . ساسية، من مأوى ومأكل ومرشب وملبسأن كسبهم ال يسد حاجاتهم اْل

، وهو من فقد ماَل يف الطريق، أو نفد ماَل واحتاج ماال  ابن السبيل(  5)
 ملتابعة طريقه. 
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اذلي يقاتل بدون    للراجلواْلخاس اْلربعة تُقَسم بْي من شهد الوقيعة،  
كما جاء عن   ،لفرسه  وسهمان  َل،  سهم  أسهم،  ثَلثة  وللفارس   ،واحد  سهم  دابة
ُ   ريَِضَ   ُعَمرَ   ابِْن  نَّ »  :َعنُْهَما   اّللَّ

َ
ِ   رَُسوَل   أ  َولَِصاِحِبهِ   َسْهَمْْيِ   لِلَْفَرِس   َجَعَل   ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

   (122)  «َسْهًما

ملن تكون  َكْل  املقاتلْي،   من  اْلرب   شهد  الغنيمة  رس،  وأعوانهم، 
بتج اْلسلحةه والعاملون  ومن  واذلَّخرية  زي  الطيب،  الفريق  ذلك  يف  ويدخل   ،

  «الوقعة  شهد  ملن  الغنيمة»:  عنه  اهلل  ريض   عمرقال    ،ممن يعْي املقاتلْيشابههم  
(123 ) 

  ﴿َُيِْربُونَ وإذا عجز املسلمون عن َحل الغنيمة؛ أتلفوها، لقول اهلل تعاَل 
يِْديِهمْ  ُبيُوَتُهمْ 

َ
يِْدي بِأ

َ
ما غنموه  الُْمْؤِمِنَْي﴾ فأقر اهلل تعاَل املؤمنْي لَع إتَلف  َوأ

  (124)منهم، وهذا باإلمجاع 

 

 

 ( 1762( ومسلم ) 2863ابلخاري )رواه   (122)

 ( 35443( وابن أيب شيبة )9689رواه عبد الرزاق )  (123)

 203ص اإلمجاع مراتب (124)
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 وأما الفيء

فَاءَ   َوَما قال تعاَل: ﴿ 
َ
ُ   أ وَْجْفتُمْ   َفَما   ِمنُْهمْ   رَُسوَِلِ   لََعَ   اّللَّ

َ
  َواَل   َخيْلٍ   ِمنْ   َعلَيْهِ   أ

َ   َولَِكنَّ   ِراَكٍب  ُ  يََشاءُ  َمنْ  لََعَ  رُُسلَهُ  يَُسلُِّط  اّللَّ ءٍ   ُُكِّ   لََعَ  َواّللَّ فَاءَ   َما  قَِديرٌ   ََشْ
َ
 أ

 ُ ْهلِ   ِمنْ   رَُسوَِلِ   لََعَ   اّللَّ
َ
ِ   الُْقَرى   أ َّ ي  َولِلرَُّسولِ   ِلََفِ  َوالَْمَساِكْيِ   َوايْلَتَاََم   الُْقْرَب   َوذِلِ

ِبيلِ   َوابِْن  ْغِنيَاءِ   بَْْيَ   ُدولَةً   يَُكونَ   اَل   َِكْ   السَّ
َ
 فَُخُذوُه   الرَُّسوُل   آتَاُكمُ   َوَما  ِمنُْكمْ   اْْل

َ   َواتَُّقوا   فَاْنتَُهوا   َعنْهُ   َنَهاُكمْ   َوَما َ   إِنَّ   اّللَّ   لِلُْفَقَراءِ     الِْعَقاِب   َشِديدُ   اّللَّ
ينَ   الُْمَهاِجِرينَ  ِ ْخرُِجوا  اذلَّ

ُ
ْمَوالِِهمْ   ِديَارِِهمْ   ِمنْ   أ

َ
ِ   ِمنَ   فَْضًَل   يَبْتَُغونَ   َوأ  َورِْضَوانًا   اّللَّ

ونَ  َ   َويَنَُْصُ وَلَِك   وََلُ َورَسُ   اّللَّ
ُ
اِدقُونَ   ُهمُ   أ ينَ     الصَّ ِ ارَ   َتبَوَُّءوا   َواذلَّ يَمانَ   ادلَّ  ِمنْ   َواإْلِ

بُّونَ   َقبِْلِهمْ  ُدونَ   َواَل   إيَِلِْهمْ   َهاَجرَ   َمنْ   حُيِ ا   َحاَجةً   ُصُدورِِهمْ   يِف   جَيِ وتُوا  ِممَّ
ُ
 َويُْؤثُِرونَ   أ

ْنُفِسِهمْ   لََعَ 
َ
وَلَِك   َنْفِسهِ   ُشحَّ   يُوَق   َوَمنْ   َخَصاَصةٌ   بِِهمْ   ََكنَ   َولَوْ   أ

ُ
 الُْمْفِلُحونَ   ُهمُ   فَأ

ينَ    ِ ينَ   َوإِلِْخَوانِنَا   نَلَا  اْغِفرْ   َربَّنَا  َيُقولُونَ   َبْعِدِهمْ   ِمنْ   َجاُءوا  َواذلَّ ِ  َسبَُقونَا  اذلَّ
يَمانِ  وبِنَا يِف  جَتَْعْل  َواَل  بِاإْلِ

ينَ  ِغَلًّ  قُلُ ِ  ﴾ رَِحيمٌ   رَُءوٌف  إِنََّك  َربَّنَا  آَمنُوا  لَِّلَّ

. فاملال  ﴾ اإلبلراكب﴾ أي َحلتم ادلابة لَع ْسعة السري ﴿ أوجفتمقوَل ﴿ 
وايلتاَم  ابليت  وأهل  والرسول  هلل  يكون  قتال  بدون  الكفار  من  جاء  اذلي 

، ثم واملساكْي وابن السبيل، وخص اهلل تعاَل باذلكر فقراء املهاجرين، واْلنصار
من بعدهم برشط أن يكونوا ممن يستغفر ملن سبقه باإليمان،   ذكر اذلين جاؤوا 

، كما قال فهذه اآلية شملت أصناف املسلمْي  ،خَلفًا للرافضة اذلين يسبونهم
َحدٌ   َيبَْق   فَلَمْ   انلَّاَس   اآْليَةُ   َهِذهِ   فَاْستَْوَعبَْت »ابن عمر  

َ
  ِفيَها  ََلُ   إِالَّ   الُْمْسِلِمْيَ   ِمنَ   أ
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 سَلح وجتهزي اْليش من هذا املال ما جيعل يف ال ، كما أن(125) «َحقٌّ 

َ   إِنَّ »  قال عمر بن اْلطاب ريض اهلل عنه:   ملسو هيلع هللا ىلص  رَُسوََلُ   َخصَّ   ََكنَ   ُسبَْحانَهُ   اّللَّ
ءِ   َهَذا  يِف  ءٍ   اليَفْ َحًدا  ُيْعِطهِ   لَمْ   بيَِشْ

َ
فَاءَ   َوَما﴿ :  ِذْكُرهُ   َجلَّ   َفَقاَل   َغرْيَُه،  أ

َ
ُ   أ   لََعَ   اّللَّ

وَْجْفتُمْ   َفَما   ِمنُْهمْ   رَُسوَِلِ 
َ
َ   َولَِكنَّ   ِراَكٍب   َواَل   َخيْلٍ   ِمنْ   َعلَيْهِ   أ   لََعَ   رُُسلَهُ   يَُسلُِّط   اّللَّ

ُ   يََشاءُ   َمنْ  ءٍ   ُُكِّ   لََعَ  َواّللَّ ِ   لَِرُسولِ   َخالَِصةً   َهِذهِ   فَََكنَْت   ﴾قَِديرٌ   ََشْ ِ   ُثمَّ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ   َواّللَّ
ثََرَها  َوالَ   ،ُدونَُكمْ   اْحتَازََها  َما

ْ
ْعَطاُكُموَها  لََقدْ   َعلَيُْكْم،  اْستَأ

َ
 ِفيُكمْ   َوقََسَمَها  أ

ِ   رَُسوُل   فَََكنَ   ِمنَْها،  الَماُل   َهَذا  بيَِقَ   َحَّتَّ  ْهِلهِ   لََعَ   ُينِْفُق   ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ
َ
 ِمنْ   َسنَِتِهمْ   َنَفَقةَ   أ

ُخذُ   ُثمَّ   الَماِل،  َهَذا
ْ
،  َمالِ   ََمَْعَل   َفيَْجَعلُهُ   بيَِقَ   َما  يَأ ِ ِ   رَُسوُل   َذلَِك   َفَعِمَل   اّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص   اّللَّ

َ   ُثمَّ   َحيَاتَُه،  بُو  َفَقاَل   ، ملسو هيلع هللا ىلص  انلَّيِبُّ   تُُوفِّ
َ
نَا:  بَْكرٍ   أ

َ
ِ   رَُسولِ   َويِلُّ   فَأ بُو   َفَقبََضهُ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

َ
 أ

ِ   رَُسوُل   بِهِ   َعِمَل   بَِما   ِفيهِ   َفَعِمَل   بَْكرٍ  ْنتُمْ   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ
َ
ْقبََل   ِحينَئٍِذ،  َوأ

َ
،  لََعَ   فَأ ٍّ   يلَعِ

نَّ   تَْذُكَرانِ :  َوقَاَل   َوَعبَّاٍس 
َ
بَا  أ

َ
ُ   َتُقواَلِن،  َكَما   ِفيهِ   بَْكرٍ   أ  لََصاِدٌق   ِفيهِ   إِنَّهُ :  َيْعلَمُ   َواّللَّ

؟  تَابِعٌ   َراِشدٌ   بَارٌّ  ُ   تََوَفَّ   ُثمَّ   لِلَْحقِّ بَا   اّللَّ
َ
نَا:  َفُقلُْت   بَْكٍر،   أ

َ
ِ   رَُسولِ   َويِلُّ   أ يِب   ، ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

َ
 َوأ

ْعَمُل   إَِماَرِت   ِمنْ   َسنَتَْْيِ   َفَقبَْضتُهُ   بَْكٍر،
َ
ِ   رَُسوُل   ِفيهِ   َعِمَل   بَِما  ِفيهِ   أ بُو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

َ
 َوأ

ُ  بَْكٍر، ِنِّ : َيْعلَمُ  َواّللَّ
َ
  (126)  «لِلَْحقِّ  تَابِعٌ  َراِشدٌ  بَارٌّ  َصاِدٌق  ِفيهِ  أ

 

 

 ( وقال اْلبلاِن: صحيح2966رواه أبو داود )  (125)

 ( 1757( ومسلم )4033رواه ابلخاري )  (126)
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 ومن أنواع اليفء: 

الَكفر اذليم املقيم يف ديار اإلسَلم  ويه مال يفرضه اإلمام لَع    :اِْلزية -
ينَ   وذلك لقوَل تعاَل ﴿قَاِتلُوا   (127) ، وال تُفَرض لَع صبيانهم باإلمجاع  ُك َعم  ِ   اذلَّ

ِ   يُْؤِمنُونَ   اَل  ُمونَ   َواَل   اآْلِخرِ   بِايْلَْومِ   َواَل   بِاّللَّ مَ   َما  حُيَرِّ ُ   َحرَّ  يَِدينُونَ   َواَل   َورَُسوَُلُ   اّللَّ
ينَ   ِمنَ   اْْلَقِّ   ِدينَ  ِ وتُوا   اذلَّ

ُ
ْزيَةَ   ُيْعُطوا   َحَّتَّ   الِْكتَاَب   أ َصاِغُروَن﴾   وَُهمْ   يَدٍ   َعنْ   اْْلِ

ثىن وهلذا يُست ،اْلزية هم املقاتلون، ومثلهم من هو مؤهل للقتال  فاذلي يعطي
املجنون منهم باإلمجاع وقال    (129)النساء يف قول اْلمهور  العبيد، وو  (128)أيًضا 

لقول اهلل تعاَل: قوم من الفقهاء بعدم أخذها من الفقري العاجز عن الكسب، 
ُ  يَُكلُِّف  ﴿اَل   وُْسَعَها﴾  إِالَّ  َنْفًسا اّللَّ

بها  للتجارة    جتارة الَكفر مقابل إدخاَل  اتلعشري هو أخذ نِسبة من  :الُعرُش  -
وال جيوز تعشري أموال   ،تكون الُعرش تماًما، وال يشرتط أن  بَلد املسلمْييف  

 املسلمْي يف بَلد اإلسَلم. 

 . وهو مال يأخذه املسلمون مقابل إطَلق أسري َكفر :الِفديَة -

أن  :  اجرَ ـاْلَ  - فلإلمام  صاْلة  زراعية  أرض  لَع  املسلمون  سيطر  إذا 
 

 507ص 8ج املغِن (127)

 (112ص8)ج القرآن ْلحَكم اْلامع( و507ص 8)ج،  املغِن (128)

 (42ص1)ج  القيم البن  اذلمة أهل أحَكم (129)
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فيها، ويفرض لَع الَكفرين  يبيق  أن  الغزاة، وَل  الَكفرينيقسمها بْي    هؤالء 
لو جعلها م إياها، وهذا يسىم خراجا، وكذلك  استصَلحهم  اال سنويًا مقابل 

 عل فيها مسلمْي يعملون فله عليهم خراًجا.جوقًفا و
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 َضْرَبٌة َأَصاَبْتِني َيْوَم َخْيَبَر: 9 حديث

يِب ُعبَيٍْد قَاَل عن   .9
َ
بٍَة يِف َساِق َسلََمةَ   :يَِزيُد ْبُن أ ثََر ََضْ

َ
يُْت أ

َ
بَا    :َفُقلُْت ،  َرأ

َ
يَا أ

بَةُ  ْ َصاَبتِِْن يَْوَم َخيَْْبَ َفَقاَل انلَّاُس    :َفَقاَل   ؟ُمْسِلٍم َما َهِذهِ الضَّ
َ
بٌَة أ َهِذهِ ََضْ

ِصيَب َسلََمةُ 
ُ
َتيُْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ، أ

َ
تََكيْتَُها  َفَما اشْ  «َفنََفَث ِفيِه ثَََلَث َنَفثَاٍت » فَأ

اَعةِ   . َحَّتَّ السَّ

َسلََمةَ ) َساِق  يِف  َبٍة  ََضْ ثََر 
َ
أ يُْت 

َ
سلمة   ( َرأ ساق  يف  اتلأم  قد  جرح  أثر    أي 

َبُة؟ ) ْ الضَّ َهِذهِ  َما  ُمْسِلٍم  بَا 
َ
أ يَا  َخيَْْبَ   َفُقلُْت:  يَْوَم  َصاَبتِِْن 

َ
أ َبٌة  ََضْ َهِذهِ   ( َفَقاَل: 

ِصيَب َسلََمةُ َفَقاَل )  سنة سبعمن  آخر املحرم    واكنت يف
ُ
ة    ( انلَّاُس أ داللة لَع ِشدَّ

فإذا  املعارك،  يف  بها  انلاس  يتُكم  وال  متوقعة،  اْلفيفة  اإلصابة  ْلن  اإلصابة، 
َتيُْت انلَّيِبَّ  )ه  تكلموا بأن فَلنًا أصيب؛ فقد ظنوا أن إصابته ستُقِعدُ 

َ
أي:   (ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

إيله   َنَفثَاٍت )ذهبت  ثَََلَث  ِفيِه  مع  أي  (  َفنََفَث  نفخ  وانلفُث:  اْلرح،  يف  نفث 
واتلَّفل انلفخ  بْي  فهو  بلل،  بلل  ،إخراج  بدون  يكون  أن  َفَما  )  ويمكن 

اَعةِ   َكيْتَُها اْشتَ  لم أجد منها  فشفاها اهلل بْبكة نفث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، و  أي  (َحَّتَّ السَّ
 ألًما أو َنوه حَّت اآلن.

 

 وفيه مسائل

 آيات نبوة ُممد ملسو هيلع هللا ىلص. هذه من   : األوىل املسألة
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 مصطلح "معجزة"  :الثانية املسألة

لم يرِد يف الكتاب أو السنة، وإنما ما يقع لألنبياء مما َيالف قوانْي الكون  
حبسب ما    لكمة املعجزة  وأول من ذكر  ،واآلية يه العَلمة  ،سماه اهلل تعاَل آية

وقال بعضهم: إن »:  يف تفسريه  قال   ـه310ت  الطْبي و  ه  القاِص  وصل إيله عليم
ِ ِمْن َبْعِد ِميثَاقِهِ ]يعِن:    بهذه اآلية  اهلل عىن يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اّللَّ ِ مجيَع أهل   [اذلَّ

وعهُده إَل مجيعهم يف توحيده: ما وضَع هلم من اْلدلة ،  الرشك والكفر وانلفاق
وعهُده إيلهم يف أمره ونهيه: ما احتّج به لرسله من املعجزات   ،ادلالة لَع ربوبيته

 « حد من انلاس غريهم أن يأت بمثلها، الشاهدةِ هلم لَع صدقهم اليت ال يقدُر أ
 ﴿ تفسري  بِابْلَيِّنَاِت وف  ُموَس  َجاَءُكْم  قال:  َولََقْد  اهلل»﴾  سماها   بينات   وإنما 

تلبينها للناظرين إيلها أنها معجزة ال يقدر لَع أن يأت بها برش، إال بتسخري اهلل 
ينَ وف تفسري: ﴿  «ذلك َل ِ ِتينَا آيَةٌ َوقَاَل اذلَّ

ْ
تَأ ْو 

َ
أ  ُ ﴾   اَل َيْعلَُموَن لَْواَل يَُكلُِّمنَا اّللَّ

ال ينبِغ هلل أن يكلم إال أويلاءه، وال يؤت آية معجزة لَع دعوى مدع »قال:  
إال ملن َكن ُمقا يف دعواه وداعيا إَل اهلل وتوحيده، فأما من َكن َكذبا يف دعواه 

وابلنات َل، فغري جائز أن يكلمه اهلل جل   وداعيا إَل الفرية عليه وادَعء ابلنْي
مع  آية  يؤتيه  أو  عليهثناؤه،  وفريته  كذبه  مؤيدة  تكون  يف    «جزة  ذلك  وذكر 

 ا. مواضع يطول ذكره 

اج :  »يف تفسريه، قال:  ـه311ت وذكرها بعده الزَّجَّ ْنتُْم  ﴿ وقوَل عزَّ وجلَّ
َ
أ
َ
قُْل أ

 ُ اّللَّ ِم 
َ
أ ْعلَُم 

َ
انليب﴾  أ أن  ب   تأويله:  أتانا  املعجاذلي  بها  اآليات  وأتاكم  زات 

وتتابع    مواطن أخرى،وف    «اإلِسَلم دين ُهؤالِء اْلنبياءِ   أعلمكم، وأعلمنا أن



   

  

 
103 

 شرح األحاديث

 انلاس لَع هذا االسم. 

ْلنها لكمة قرآنية، ومعناها أنها عَلمة لَع    " املعجزة" ولكمة "اآلية" خري من  
نَْزنْلَ صدق انليب. قال اهلل تعاَل: ﴿

َ
ا إِيَلَْك آيَاٍت بَيِّنَاٍت َوَما يَْكُفُر بَِها إِالَّ َولََقْد أ

   .﴾َولََقْد آتَيْنَا ُموَس تِْسَع آيَاٍت بَيِّنَاٍت ﴾، وقال: ﴿الَْفاِسُقونَ 

 

 غزوة خيرب  :الثالثة املسألة

، مكث باملدينة عرشين  بعد الصلح  ن اْلديبيةملسو هيلع هللا ىلص م ملا قدم رسول اّللَّ  
املسلمْي اذلين اليت يسكنها ايلهود ومعه    ثم خرج إَل خيْب ،يوما، أو قريبا منها

اْلديبية صلح  َكنحضوا  وقد  خيْب  ،  غزوة   يهود  يف  قبل  من  عليه  َتالفوا 
املسلمون خيْب،  اْلحزاب،   انلَّيِبُّ  وفحاِص  ايََة   ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  الرَّ ْعِطَْيَّ 

ُ
»َْل  : َخيَْْبَ يَْوَم 

ُ َورَُسوَُلُ«، َفبَاَت انلَّاُس  َغًدا رَُجًَل ُيْفتَُح لََعَ يََديِْه، حُيِ  بُُّه اّللَّ َ َورَُسوََلُ، َوحُيِ بُّ اّللَّ
؟«، فَِقيَل يَْشتيَِك َعيْنَيِْه،  ٌّ ْيَن يلَعِ

َ
ُهْم ُيْعَطى، َفَغَدْوا لُكُُّهْم يَرُْجوُه، َفَقاَل: »أ يُّ

َ
يَلْلَتَُهْم أ

ْن لَمْ 
َ
 َكأ

َ
قَاِتلُُهْم َحَّتَّ    يَُكنْ َفبََصَق يِف َعيْنَيِْه وََدََع ََلُ، فََْبَأ

ُ
ْعَطاُه َفَقاَل: أ

َ
بِِه وََجٌع، فَأ

ِمثْلَنَا إََِل يَُكونُوا  اْدُعُهْم  ُثمَّ  بَِساَحِتِهْم،  َل  تََْنِ َحَّتَّ  رِْسِلَك  لََعَ  »اْنُفْذ  َفَقاَل:  ؟ 
 ُ ْن َيْهِدَي اّللَّ

َ
ِ َْل ُب َعلَيِْهْم، فََواَّللَّ ْخِْبُْهْم بَِما جَيِ

َ
 بَِك رَُجًَل َخرْيٌ لََك ِمْن  اإلِْسََلِم، َوأ

ْن يَُكوَن لََك َُحُْر انلََّعِم« 
َ
   (130) أ

 

 ( 2406( ومسلم )3701ابلخاري )(130)
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مليئة باْلصون، واكن املسلمون يفتحونها حصنا تلو اآلخر،    واكنت خيْب 
ََللِمُ الَوِطيح  و  الُْكتَيْبَةُ   ولكما فتح ِحصنًا فر أهله إَل غريه، حَّت جتمعوا يف ، َوالسُّ

 وأراد أن ينصب هلم املنجنيق، فلما ،  أربعة عرش يوًما  فحاِصهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
ثيابهم اليت أبنائهم وفصاْلهم أن َيرجوا ب   ،سألوه الصلحأنهم سيهلكون؛  أيقنوا ب 

 . شيئًا من اذلهب أو الفضة أو السَلح  عليهم، ال حيملون معهم

فقسم نصفها    وقسم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيْب إَل ثَلثة آالف وستمئة سهم،
 ونصفها عزَل ْلاجته وحاجة املسلمْي.  قسمة الغنائم،

 وأبّق من ايلهود يف أرض زراعية لَع أن يعطوا املسلمْي نصف ُمصوهلا. 

الغزوة   هذه  ِ  وف  اّللَّ رَُسوُل  أخطب ملسو هيلع هللا ىلص  َسََب  بن  حيي  بنت  اليت    صفية 
 تزوجها بعد ذلك ريض اهلل عنها. و أسلمت 

 نكاح الُمتعة.  أنزل َتريم أكل اْلُُمر اْلهلية، وَتريم هذه الغزوة وف

 

 الرُّقية: الرابعة املسألة

وأدلة   انلبوية،  واْلدعية  الكريم  بالقرآن  العَلج  من  نوع  يه  قيَة  الرُّ
ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورََْحٌَة لِلُْمْؤِمِنَْي مرشوعيته منها قول اهلل تعاَل: ﴿  َونََُنِّ

يَِزيدُ  إِالَّ  َواَل  الِِمَْي  الظَّ اليت ستمر  ومنها:  ﴾  َخَساًرا   ابلاب، واْلحاديث  حديث 
 . معنا يف هذه املسألة
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اْعرُِضوا  واْلصل يف الرىق اْلواز ما لم تك َِشاًك، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »
ىَق َما لَْم يَُكْن ِفيِه َِشْكٌ  َس بِالرُّ

ْ
َّ ُرقَاُكْم، اَل بَأ رقية قد توسع يف ال لكن    (131)« يلَعَ
ا عجائب وبدع شنيعة، وصار َيصص آيات معينة ْلمراض  أقوام حَّت اخرتعو 

معينة، ومنهم من جعل ذلك يف اْلسماء اْلسىن، وادع أن هناك علم هو اسسه 
أعضاء   من  بعضو  اسم  ُك  وخصص  يشيف،  تكرارها  اْلسماء  ان  واكتشف 
اْلسم، وال هو أدرك أن العضو الواحد ختتلف أمراضه وتتفاوت، وال فهم أن 

تعاَل أصًَل بعض هذه اْلسم اسم هلل  أنه  يثبت  لم  فاْلسماء املشهورة بْي    ،اء 
ك واملنتقم، انلاس  َكلضار،  صحيح،  ديلل  عليه  يدل  وال  يصح،  ال  منها  ثري 
 . (132) والرشيد 

ومما اشتُِهَر بْي انلاس، ولم ْند َل ديلًَل صحيًحا: املاء املقروء عليه، وقد  
حبديث   ذلك  لَع  االستدالل  أرضنا»حاولوا  هلذه   (133)  « تربة  شاهد  فيه  وليس 

، وأن اْلصل فيها اْلواز  الطريقة، واستشهدوا بأن الرقية عَلج، تصح باتلجربة
:  أصح يف االحتجاج، واستشهدوا عليه بقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلصمالم تكن َشاًك، وهذا  

ىَق َما لَْم يَُكْن ِفيِه َِشٌْك« َس بِالرُّ
ْ
َّ ُرقَاُكْم، اَل بَأ واستدلوا بفعل   ،(134)   »اْعرُِضوا يلَعَ

 

 ( 2200رواه مسلم )   (131)

 راجع َشِح للبيقونية يف الالكم عن الُمْدَرج.   (132)

 سيمر معنا   (133)

 ( 2200رواه مسلم )   (134)
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ةِ الَْعَربِيَِّة الَّيِت   (135)بعض السلف، قال عبد الرزاق  َس بِالنُّرْشَ
ْ
: »اَل بَأ ْعيِبُّ َوقَاَل الشَّ

ُخَذ  
ْ
نَْساُن يِف َموِْضِع ِعَضاهٍ، َفيَأ ْن ََيُْرَج اإْلِ

َ
ُة الَْعَربِيَُّة: أ اَل تَُضُّ إَِذا ُوِطئَْت« ، َوالنُّرْشَ

َيْغتَِسُل بِهِ َعْن يَِميِنِه وَشِ   ِفيِه، ُثمَّ 
ُ
َويَْقَرأ يَُدقُُّه  َوِف ُكتُِب وَْهٍب:    َماَِلِ ِمْن ُُكِّ َثَمٍر 

بَُه يِف الَْماِء،  ْخَضَ َفيَُدقَُّه بَْْيَ َحَجَريِْن، ُثمَّ يَْضِ
َ
ْن تُؤَْخَذ َسبُْع َوَرقَاٍت ِمْن ِسْدٍر أ

َ
»أ

، َوَذَوا   ِفيِه آيََة الُْكرِِْسِّ
َ
َت قُْل، ُثمَّ حَيُْسو ِمنُْه ثَََلَث َحَسَواٍت، َويَْغتَِسَل بِِه، َويَْقَرأ

ْهِلِه« 
َ
، وَُهَو َجيٌِّد لِلرَُّجِل، إَِذا ُحِبَس ِمْن أ ُ  فَإِنَُّه يُْذِهُب َعنُْه ُُكَّ َما بِِه إِْن َشاَء اّللَّ

 انتىه الكمه. 

 د هلل. واْلم  وأريح للقلب،  صحت به انلصوص أوىل،بما إال أن االلزتام  

 

 يف الرقىمن احلديث الصحيح أما ما 

نَّ انلَّيِبَّ   (1
َ
ُ َعنَْها: أ مِّ َسلََمَة، ريَِضَ اّللَّ

ُ
ى يِف بَيِْتَها َجاِريًَة يِف وَْجِهَها    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

َ
َرأ

قُوا لََها، فَإِنَّ بَِها انلَّْظَرَة َسْفَعٌة، َفَقاَل: »  « اْسرَتْ

 أصابتها العْي  (انلَّْظَرةَ )َسْفَعٌة( صفرة وشحوبا. )بَِها 

نَّ انلَّيِبَّ   (2
َ
ُ َعنَْها: »أ ََكَن َينُْفُث لََعَ َنْفِسِه يِف الَمَرِض    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اّللَّ

ي َماَت ِفيِه   ِ ْمَسُح بِيَِد َنْفِسِه بِالُْمَعوَِّذاِت اذلَّ
َ
، َوأ نِْفُث َعلَيِْه بِِهنَّ

َ
ا َثُقَل ُكنُْت أ ، فَلَمَّ

 

(135)  (19763 ) 
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َكِتهَ  : َكيَْف َينِْفُث؟ قَاَل: »لَِْبَ لُْت الزُّْهِريَّ
َ
ََكَن َينِْفُث لََعَ يََديِْه، ُثمَّ َيْمَسُح  ا« فََسأ

  (136)   «بِِهَما وَْجَههُ 

ِ    وعنها (3 َوى إََِل فَِراِشِه،    ملسو هيلع هللا ىلص »ََكَن رَُسوُل اّللَّ
َ
ُ  إَِذا أ يِْه بُِقْل ُهَو اّللَّ َنَفَث يِف َكفَّ

مَجِ  َوبِالُْمَعوَِّذتَْْيِ  َحٌد 
َ
َجَسِدهِ أ ِمْن  يََداُه  بَلََغْت  َوَما  وَْجَهُه،  بِِهَما  َيْمَسُح  ُثمَّ  « يًعا، 

ْفَعَل َذلَِك بِهِ قَالَْت ََعئَِشُة: »
َ
ْن أ

َ
ُمُريِن أ

ْ
ا اْشتَىَك ََكَن يَأ   (137) «فَلَمَّ

اهلِل  قَالَْت: »  وعنها (4 َنَفَث َعلَيِْه    ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن رَُسوُل  ْهِلِه 
َ
أ ِمْن  َحٌد 

َ
أ َمرَِض  إَِذا 

ْمَسُحُه بِيَِد بِالُْمَعوَِّذاِت 
َ
ْنُفُث َعلَيِْه َوأ

َ
ي َماَت ِفيِه، َجَعلُْت أ ِ ا َمرَِض َمَرَضُه اذلَّ ، فَلَمَّ

ْعَظَم بََرَكًة ِمْن يَِدي«
َ
نََّها ََكنَْت أ

َ
   (138) َنْفِسِه، ِْل

، إَِذا اْشتىََك ِمنَّا إِنَْساٌن، َمَسَحُه بِيَِميِنِه، ُثمَّ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن رَُسوُل اهلِل  وعنها:   (5
ِشَفاًء اَل  » إِالَّ ِشَفاُؤَك،  اَل ِشَفاَء  ايِف،  نَْت الشَّ

َ
أ َواْشِف  ْذِهِب ابَلاَس رَبَّ انلَّاِس، 

َ
أ

   (139)  «ُيَغاِدُر َسَقًما 

« أي يمر لَع اْلسقام لكها ويشفيها، وال يرتك سقما  اَل ُيَغاِدُر َسَقًماومعىن »

 

 ( 2192( ومسلم ) 5735)رواه ابلخاري    (136)

 ( 5748رواه ابلخاري )  (137)

 ( 2192رواه مسلم )   (138)

 ( 2191( ومسلم ) 5750رواه ابلخاري )  (139)
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 يف اْلسم.

نَْت »وعنها:   (6
َ
َفاُء، اَل ََكِشَف ََلُ إِالَّ أ   ( 140) «اْمَسِح ابَلاَس رَبَّ انلَّاِس، بِيَِدَك الشِّ

ْصَحاِب انلَّيِبِّ  و (7
َ
نَّ نَاًسا ِمْن أ

َ
ُ َعنُْه أ يِب َسِعيٍد اْلُْدِريِّ ريَِضَ اّللَّ

َ
  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

تَ 
َ
َسيُِّد أ َغ  دُلِ إِْذ  َكَذلَِك،  ُهْم  َفبَيْنََما  َيْقُروُهْم،  فَلَْم  الَعَرِب  ْحيَاِء 

َ
أ ِمْن  َِحٍّ  لََعَ  ْوا 

ْو َراٍق؟ َفَقالُوا: إِنَُّكْم لَْم َتْقُرونَا، َواَل َنْفَعُل 
َ
وَلَِك، َفَقالُوا: َهْل َمَعُكْم ِمْن َدَواٍء أ

ُ
أ

فَ  نَلَا ُجْعًَل،  جَتَْعلُوا  اِء،  َحَّتَّ  الشَّ ِمَن  قَِطيًعا  لَُهْم  الُقْرآِن،  َجَعلُوا  مِّ 
ُ
بِأ  

ُ
َيْقَرأ فََجَعَل 

َوَيتِْفُل  َل انلَّيِبَّ  َوجَيَْمُع بَُزاقَُه 
َ
نَْسأ ُخُذُه َحَّتَّ 

ْ
َفَقالُوا: اَل نَأ اِء،  تَْوا بِالشَّ

َ
 فَأ

َ
أ ، ملسو هيلع هللا ىلص ، فََْبَ

نََّها ُرقْ 
َ
ْدَراَك أ

َ
لُوُه فََضِحَك َوقَاَل: »َوَما أ

َ
بُوا يِل بَِسْهٍم«فََسأ    (141) يٌَة، ُخُذوَها َواَْضِ

يُل، قَاَل: »  ملسو هيلع هللا ىلص : ََكَن إَِذا اْشتىََك رَُسوُل اهلِل  وعنها (8 يَك،  َرقَاُه ِجْْبِ بِاْسِم اهلِل يُْْبِ
  (142)   «َوِمْن ُُكِّ َداٍء يَْشِفيَك، َوِمْن ََشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوََشِّ ُُكِّ ِذي َعْْيٍ 

َّت انلَّيِبَّ  (9
َ
يَل، أ نَّ ِجْْبِ

َ
يِب َسِعيٍد، أ

َ
ُد اْشتََكيَْت؟ َفَقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ َفَقاَل: يَا ُُمَمَّ
ْو َعْْيِ  »َنَعْم« قَاَل: »

َ
ٍء يُؤِْذيَك، ِمْن ََشِّ ُُكِّ َنْفٍس أ ْرِقيَك، ِمْن ُُكِّ ََشْ

َ
بِاْسِم اهلِل أ

 

 ( 5744رواه ابلخاري )  (140)

 ( 2201( ومسلم ) 5736رواه ابلخاري )  (141)

 ( 2185رواه مسلم )   (142)



   

  

 
109 

 شرح األحاديث

ْرِقيَك 
َ
   (143)  «َحاِسٍد، اهلُل يَْشِفيَك بِاْسِم اهلِل أ

نَُّه َشََك إََِل رَُسوِل اهلِل  و (10
َ
، أ يِب الَْعاِص اثلََّقيِفِّ

َ
ُدُه    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعثَْماَن بِْن أ وََجًعا جَيِ

اهلِل   رَُسوُل  ََلُ  َفَقاَل  ْسلََم 
َ
أ ُمنُْذ  َجَسِدهِ  »ملسو هيلع هللا ىلص يِف  ِمْن  :  ََّم  ل

َ
تَأ ي  ِ اذلَّ لََعَ  يََدَك  َضْع 

بِاْسِم اهلِل   َوقُْل  َما  َجَسِدَك،  ِمْن ََشِّ  َوقُْدَرتِِه  بِاهلِل  ُعوُذ 
َ
أ اٍت  َمرَّ َوقُْل َسبَْع  ثَََلثًا، 

َحاِذرُ 
ُ
ِجُد َوأ

َ
  (144)   «أ

ى ََعِمُر ْبُن َربِيَعَة َسْهَل ْبَن   (11
َ
نَُّه قَاَل: َرأ

َ
َماَمَة بِْن َسْهِل بِْن ُحنَيٍْف، أ

ُ
يِب أ

َ
َعْن أ

ةٍ، فَلُِبَط َسْهٌل مَكنه، 
َ
يُْت ََكيْلَْوِم َواَل ِجدْلَ ُُمْبَأ

َ
ُحنَيٍْف َيْغتَِسُل، َفَقاَل: واهلل َما َرأ
ِ َصىل اهلل َعلَيه وَ  ِتَ رَُسوُل اّللَّ

ُ
، َهْل لََك يِف َسْهِل بِْن فَأ ِ َسلم، فَِقيَل: يَا رَُسوَل اّللَّ

َحًدا؟ فَقالُوا: َنتَِّهُم ََعِمَر 
َ
َسُه، َفَقاَل: َهْل َتتَِّهُموَن بُه من أ

ْ
ِ َما يَْرَفُع َرأ ُحنَيٍْف؟ َواّللَّ

  ِ َعََلَم  »لَيِْه، َفَقاَل:  ََعِمر بن ربيعة، َفتََغيََّظ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصْبَن َربِيَعَة، قَاَل: فََدََع رَُسوُل اّللَّ
ْكَت  بَرَّ الَّ 

َ
أ َخاُه؟ 

َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ ََلُ   !َيْقتُُل  َوَيَديِْه    «اْغتَِسْل  وَْجَهُه  ََعِمٌر  َل  َفَغَسَل 

ْطَراَف رِْجلَيِْه وََداِخلََة إَِزارِهِ يِف قََدٍح، ُثمَّ ُصبَّ َعلَيْهِ 
َ
، فََراَح َوِمْرَفَقيِْه َوُرْكبَتَيِْه َوأ

ٌس.  َسْهٌل بن
ْ
 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن ابِْن َعبَّاٍس، َعِن انلَّيِبِّ  و  (145)   حنيف َمَع انلَّاِس لَيَْس بِِه بَأ

اْستُْغِسلْتُْم  َوإَِذا   ، الَْعْْيُ َسبََقتُْه  الَْقَدَر  َساَبَق  ٌء  ََشْ ََكَن  َولَْو   ، َحقٌّ »الَْعْْيُ  قَاَل: 

 

 ( 2186رواه مسلم )   (143)

 ( 2202رواه مسلم )   (144)

 ( وصححه املحققون15980( وأَحد )3197رواه مالك عنه الزهري )  (145)
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 ( 146) فَاْغِسلُوا«

 

  ومما جاء يف ما ُيتعاَلج به

َطِة ُِمَْجٍم،  »قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَعِن ابِْن َعبَّاٍس، َعِن انلَّيِبِّ   (1 َفاُء يِف ثَََلثٍَة: يِف ََشْ الشِّ
يِت َعِن اليَكِّ  مَّ

ُ
ْنىَه أ

َ
نَا أ

َ
ْو َكيٍَّة بِنَاٍر، َوأ

َ
َبِة َعَسٍل، أ ْو ََشْ

َ
 (147) « أ

ِذي ِمَن اْلِْ قال اهلل تعاَل ﴿ (2 ِ ِن اختَّ
َ
ْوََح َربَُّك إََِل انلَّْحِل أ

َ
بَاِل ُبيُوتًا َوِمَن  َوأ

َجِر َوِممَّ  ُثمَّ لُُكِ ِمْن ُُكِّ اثلََّمَراِت فَاْسليُِك ُسبَُل َربِِّك ُذلًَُل ََيُْرُج   ا َيْعرُِشوَن  الشَّ
َذلَِك   يِف  إِنَّ  لِلنَّاِس  ِشَفاٌء  ِفيِه  لَْوانُُه 

َ
أ ُُمْتَِلٌف  اٌب  ََشَ ُبُطونَِها  ِلَقْوٍم  ِمْن  آَليًَة 

ُرونَ  انلَّيِبَّ  ﴾  َيتََفكَّ َّت 
َ
أ رَُجًَل  نَّ 

َ
أ َسِعيٍد:  يِب 

َ
أ َبْطنَُه،    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  يَْشتَيِك  يِخ 

َ
أ َفَقاَل: 

َّت اثلَّاِنيََة، َفَقاَل: »اْسِقِه َعَسًَل َفَقاَل: »
َ
تَاُه اثلَّاثِلََة َفَقاَل:  اْسِقِه َعَسًَل « ُثمَّ أ

َ
« ُثمَّ أ

تَاُه َفَقاَل: قَْد  اْسِقِه َعَسًَل »
َ
ِخيَك، « ُثمَّ أ

َ
، َوَكَذَب َبْطُن أ ُ َفَعلُْت؟ َفَقاَل: »َصَدَق اّللَّ

 
َ
  ( 148)  اْسِقِه َعَسًَل« فََسَقاُه فََْبَأ

انلَّيِبَّ    بِْن   َسِعيدِ عن   (3 َسِمْعُت  قَاَل:  »  ملسو هيلع هللا ىلصَزيٍْد،  ،  َيُقوُل:  الَمنِّ ِمَن  ُة 
َ
الَكْمأ

 

 ( 2188) رواه مسلم   (146)

 ( 5681رواه ابلخاري )  (147)

 ( 2217( ومسلم ) 5684رواه ابلخاري )  (148)
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   (149)  «َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِلَْعْْيِ 

4)  ُ نَّ انلَّيِبَّ َعْن ََعئَِشَة، ريَِضَ اّللَّ
َ
،  ََكَن َيُقوُل لِلَْمِريِض: »  ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها: أ ِ ِمْسِب اّللَّ

رِْضنَا، بِِريَقِة َبْعِضنَا، يُْشََف َسِقيُمنَا، بِإِْذِن َربِّنَا
َ
   (150)  «تُْرَبُة أ

ُ َعنُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ   (5 اْلىُمَّ ِمْن َفيِْح َجَهنََّم،  قَاَل: »  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن ابِْن ُعَمَر ريَِضَ اّللَّ
ْطِفئُوَها بِالَْماءِ 

َ
  (151)   «فَأ

بُوا ِصبْيَانَُكْم    عن أنس ريض اهلل عنه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: (6 »اَل ُتَعذِّ
مِّ قَيٍْس بِنِْت ُِمَْصٍن، قَالَْت:  و  (152)   «ِط وََعلَيُْكْم بِالُقسْ بِالَْغْمِز ِمَن الُعْذَرةِ،  

ُ
َعْن أ

ْشِفيَةٍ » َيُقوُل:    ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت انلَّيِبَّ  
َ
، فَإِنَّ ِفيِه َسبَْعَة أ : َعلَيُْكْم بَِهَذا الُعوِد الِهنِْديِّ

   (153) « دَلُّ بِِه ِمْن َذاِت اْلَنِْب يُْستََعُط بِِه ِمَن الُعْذَرةِ، َويُ 

 .نفس فصيلة الزْنبيلنبات من  وهو  يريد به "الُقسط"  )العود اهلندي(  
صفته »:  املاليك  قال ابن العريب  االستعاط: جعل ادلواء يف اْلنف،  )يستعط به(

 

 ( 2049( ومسلم ) 5708رواه ابلخاري )  (149)

 ( 2194( ومسلم ) 5745رواه ابلخاري )  (150)

 ( 2209( ومسلم ) 5723رواه ابلخاري )  (151)

 ( 2214( ومسلم ) 5696رواه ابلخاري )  (152)

 ( 287( ومسلم ) 5692رواه ابلخاري )  (153)
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تدق منه،  حبات  سبع  يؤخذ  أن  منخره  هنا  يف  يقطر  ثم  بزيت،  ختلط    « ثم 
. ْلنف واْللقوقيل: قرحة خترج يف اْلرم اذلي بْي ا،  العذرة( وجع يف اْللق)

ودُ ه)ويُدَلُّ ب ُ من ذاِت )   .ما يُسقاه املريض من اْلدوية يف أحد ِشيقَّ الفم  :(: الدلَّ
ْمَراضمن أ ،لألضَلعورم َحار يعرض يِف الغشاء املستبطن  (اْلَنْب

َ
  .خوف اْْل

ثم إن املراد من ذات اْلنب هو »   اهلندي:ُممد أنور شاه بن معظم شاه  وقال  
اْلقييق اذلي يعرض باحتقاِن الرياح الفاسدة يف الصدر، دون اْلقييق الغري  

اْلول يف  وينفع  يضه،  اهلندي  العوَد  فإن  اتلورم،  من  حَيدُث  َل   ،اذلي  ويقال 
 « باهلندية: "باؤكوال" 

يبعن   (7
َ
نَُّه َسِمَع رَُسوَل اهلِل    أ

َ
وَْداِء ِشفَ َيُقوُل: »  ملسو هيلع هللا ىلصُهَريَْرَة، أ اًء  إِنَّ يِف اْْلَبَِّة السَّ

امَ ِمْن ُُكِّ َداٍء، إِالَّ  اُم الَموُْت » ِشَهاٍب: قَاَل اْبنُ «  السَّ   (154) « َوالسَّ

ُمُر بِاتلَّلِْبِْي لِلَْمِريِض َولِلَْمْحُزوِن   (8
ْ
نََّها ََكنَْت تَأ

َ
ُ َعنَْها: أ َعْن ََعئَِشَة ريَِضَ اّللَّ

  ِ مُّ فَُؤاَد  َيُقوُل: »  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَ الَهالِِك، َواَكنَْت َتُقوُل: إِِنِّ َسِمْعُت رَُسوَل اّللَّ إِنَّ اتلَّلِْبينََة جُتِ
  (155) « اْلُْزنِ الَمِريِض، َوتَْذَهُب بِبَْعِض  

 .عسلال  ، وقد يضاف إيلهاأو َنالةحساء من دقيق )اتللبينة( 

 

 ( 2215( ومسلم ) 5688رواه ابلخاري )  (154)

 ( 2216( ومسلم ) 5689رواه ابلخاري )  (155)
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ِ    بِْن   ََعِمرَ   عن (9 يِب، َيُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل اّللَّ
َ
َيُقوُل:    ملسو هيلع هللا ىلصَسْعٍد، قَاَل: َسِمْعُت أ

، َواَل ِسحْ » ُه َذلَِك ايلَْوَم َسمٌّ   (156)  «رٌ َمِن اْصَطبََح بَِسبِْع َتَمَراِت َعْجَوٍة، لَْم يَُضَّ

نَْزَل َمَعُه َدَواًء،  َعِن ابِْن َمْسُعوٍد قَاَل: » (10
َ
ْل َداًء إِالَّ َوقَْد أ َ َتَعاََل لَْم يَُْنِ إِنَّ اّللَّ

َجِر لُكِّهِ  بْلَاِن ابْلََقِر، فَإِنََّها تَِرمُّ ِمَن الشَّ
َ
   (157)  «َفَعلَيُْكْم بِأ

11)   ِ بِيِه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اّللَّ
َ
ُث َعْن أ ، حُيَدِّ ِ َعلَيُْكْم  : »ملسو هيلع هللا ىلصَسالَِم ْبَن َعبِْد اّللَّ

َعرَ  ، َوُينِْبُت الشَّ ثِْمِد، فَإِنَُّه جَيْلُو ابْلَََصَ     (158)  «بِاإْلِ

 

 ( 2047( ومسلم ) 5779رواه ابلخاري )  (156)

(157 )  ( الرزاق  عبد  )17144رواه  الكْبى  يف  والنسايئ   )7521( حبان  وابن  وصححه 6075(  وصححه،   )
 ( وال تصح. وْلوُمها داءوف رواية أنه قال ) شعيب اْلرنؤوط.

 ( وصححه اْلرنؤوط، واْلبلاِن.3495رواه ابن ماجه )  (158)
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 ُلُحوِم اْلُحُمِر اْلِإْنِسيَِّة :14و  10 حديث

ْكَوِع قَاَل ْن َسلََمَة بِْن  عَ  .10
َ
ْوقَُدوا انلِّرَياَن قَاَل    :اْْل

َ
ْمَسْوا يَْوَم َفتَُحوا َخيَْْبَ أ

َ
ا أ لَمَّ

انلِّرَيانَ »  :ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيِبُّ   َهِذهِ  ْوقَْدُتْم 
َ
أ نِْسيَّةِ   :قَالُوا  «َعََلَم  اإْلِ اْْلُُمِر    :قَاَل   ،ُْلُوِم 

ْهِريُقوا َما ِفيَها  »
َ
واأ ْهِرقُوَها»وف رواية:    (قُُدورََها  َواْكَِّسُ

َ
وَها َوأ َفَقاَم    «اْكَِّسُ

ْو َذاكَ »  : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَّيِبُّ    ؟ ُنَهِريُق َما ِفيَها َوَنْغِسلَُها  :رَُجٌل ِمْن الَْقْوِم َفَقاَل 
َ
 « أ

اَل ُنَهِريُقَها َوَنْغِسلَُها :قَالُوا  وف رواية:
َ
 «اْغِسلُوا » :قَاَل  ،أ

 

ْمَسْوا)
َ
أ ا  الراجح )( أي: حان وقت  لَمَّ يَْوَم  املساء، وذلك بعد املغرب لَع 
ْوقَُدوا انلِّرَيانَ )  ( أي يف ذلك ايلومَفتَُحوا َخيَْْبَ 

َ
َعََلَم  »   :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل انلَّيِبُّ  )  ( للطبخأ

انلِّرَيانَ  َهِذهِ  ْوقَْدُتْم 
َ
طبخه؟« أ تريدون  أوقدتم  َشء  أي  أي لَع  ُْلُوِم    : قَالُوا)  ( 

ْ )  ( مجع: َِحَاراْْلُُمرِ  ن  وف رواية )  (ِسيَّةِ اإْلِ
َ
وهو املستأنَس، اذلي يَُربَّ يف    (نِْسيَّةِ اْْل

ِفيَها  »   : قَاَل )  ابليوت  َما  ْهِريُقوا 
َ
واأ رواية:    («قُُدورََها   َواْكَِّسُ وَها  )وف  اْكَِّسُ

ْهِرقُوَها
َ
َفَقاَم رَُجٌل  )ْلواِن  : أريقوها، صبّوها لَع اْلرض، واكَّسوا تلك ا( أيَوأ

يسأَل عن جواز غسلها بدل كَّسها   (؟ُنَهِريُق َما ِفيَها َوَنْغِسلَُها   : الَْقْوِم َفَقاَل ِمْن  
ْو َذاكَ "  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَّيِبُّ  )

َ
 أي: اكَّسوها أو افعلوا ذاك اذلي قلتَه، وهو الغسل.  ( "أ

اَل ُنَهِريُقَها َوَنْغِسلَُها   : قَالُوا) وف رواية:
َ
 ( «اْغِسلُوا »  : قَاَل   ، أ
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 مسائلوفيه 

 : حتديد وقت املساء مهم ألجل أذكار املساءاملسألة األوىل

 ْلهل اللغة فيه أقوال: 

ْهِر إَِل َصََلِة الَْمْغرِِب   القول اْلول:   َبْعَد الظُّ

وابن   الصقيل،  القطاع  وابن  اْلزهري،  منصور  وأبو  الفراهيدي،  قاَل: 
 . منظور

ْهِر إَِل نِْصِف اللَّيْ   : القول اثلاِن   ِل. َبْعَد الظُّ

 .نقله: الفراهيدي، وأبو منصور اْلزهري، وابن منظور

 ما بْي الظهر إَل املغرب القول اثلالث: 

 . قاَل: ابن القوطية

 . الَْعَْص   دَ يْ عَ بُ   القول الرابع: 

 . قاَل: أبو هَلل العسكري 

 بعد العَص إَل غروب الشمس. القول اْلامس: 

يت كِّ  . قاَل: ابن السِّ
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ْمُس َوإَِذا َغَرَبْت. القول السادس:    الَْمَساُء َمَساَءاِن إَذا َزالَْت الشَّ

 نقله: برهان ادلين اْلوارزيم.

وهذا اْلرىج واهلل أعلم، فيؤيد املساء اْلول أقوال أكرث اللغويْي، ويؤيد  
بْحاَن فَسُ املساء اثلاِن أقوال املفَّسين، فقد ذهب أهل اتلفسري يف قوَل تعاَل ﴿ 

 ِ حيَي بن سَلم،  و﴾ أنه صَلة املغرب، وممن قال بذلك: مقاتل،   ِحَْي ُتْمُسونَ اّللَّ
اج،  والطْبي،  و عبد الرزاق الصنعاِن،  والشافيع،  و ابن أيب و السمرقندي،  والزَّجَّ

قالوابلغوي،  و الواحدي،  و زمنْي،   أكرثهم  أن  إال  غريهم،  ومجوع    :الشواكِن، 
الكرثة الَكثرة لَع أن واملغرب مع العشاء، وقليل منهم من قال املغرب والعَص، 

 املغرب ﴾، فهذا يرجح قونلا بأن  ِحَْي ُتْمُسونَ املغرب أول الوقت املراد بقوَل ﴿ 
وقت أذَكر املساء، إذ أن اللفظة الرشعية  حينما ذكر اهلل تعاَل املساء جاءت يف  

ُ َعنُْه، قَاَل:  يث  بقوة حد  هذا ح  ومما يرج  .املغرب  ْوََف ريَِضَ اّللَّ
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ َعبِْد اّللَّ

  ِ ْمُس قَاَل بِلَْعِض الَقْوِم:    ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع رَُسوِل اّللَّ ا َغَربَِت الشَّ يِف َسَفٍر وَُهَو َصائٌِم، فَلَمَّ
ْمَسيَْت 

َ
ِ لَْو أ ؟ قَاَل: »انِْزْل فَاْجَدْح نَلَا« »يَا فََُلُن ُقْم فَاْجَدْح نَلَا«، َفَقاَل: يَا رَُسوَل اّللَّ

ْمَسيَْت؟ قَاَل: »انِْزْل، فَاْجَدْح نَلَا«، قَاَل: إِنَّ َعلَيَْك َنَهاًرا،  
َ
، فَلَْو أ ِ قَاَل: يَا رَُسوَل اّللَّ

رَشَِب انلَّيِبُّ  
َل فََجَدَح لَُهْم، فَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: »انِْزْل فَاْجَدْح نَلَا«، فَََنَ

َ
ْيتُُم ، ُثمَّ قَاَل: »إَِذا َرأ

ائُِم« ْفَطَر الصَّ
َ
ْقبََل ِمْن َها ُهنَا، َفَقْد أ

َ
  (159) اللَّيَْل قَْد أ

 

 ( 1101( ومسلم )1955رواه ابلخاري )  (159)
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بقوَل   يريد  أنه  املغرب   «أمسيت»فَل شك  ملسو هيلع هللا ىلص    ،وقت  الرسول  أمره  فقد 
باْلدح، وهو خلط السويق باملاء فور غياب الشمس، فظن أن وقت املغرب لم  

ْمَسيَْت » يدخل فقل 
َ
ِ لَْو أ  مه أن هذا هو وقت املغرب. فعلَّ  «يَا رَُسوَل اّللَّ

 

 ومن انلظر فأذَكر الصباح تقال يف أول انلهار، وأذَكر املساء يف أول الليل. 

»َوَمْن  اخذنا منه هذا انلظر قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن سيد االستغفار:  ومما  
ْن ُيْمِِسَ قَالََها ِمَن انلََّهاِر ُموقِنًا بَِها، َفَماَت ِمْن يَْوِمِه  

َ
ْهِل اْلَنَِّة، َقبَْل أ

َ
، َفُهَو ِمْن أ

ْهِل اْلَنَِّة«  َوَمْن قَالََها ِمَن اللَّيْلِ 
َ
ْن يُْصِبَح، َفُهَو ِمْن أ

َ
  ( 160)   وَُهَو ُموقٌِن بَِها، َفَماَت َقبَْل أ

املغرب  بعد  يكون  فإقطًعا  فالليل  لَكن ،  العَص  وقت  به  يراد  املساء  َكن  ذا 
ْن ُيْمِِسَ َفَماَت ِمْن يَْوِمِه  » وقت العَص  يف أول  ينتيه    انلهاري   الفضل

َ
« ثم َقبَْل أ

« املغرب  بعد  قوهلا  عند  اللييل  الفضل  اللَّيْلِ يبدأ  ِمَن  قَالََها  ف َوَمْن  يمكن «  َل 
الفضل   َتصيل العَص   هذا  عند   وقت  ينتيه  انلهاري  الفضل  َكن  إذا  أما   ،

من مثل هذه   ، وهذا ظاهر ما يراداملغرب، فإنه يتجدد يف الليل، فذلك تمام ايلوم 
 .اْلذَكر
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 : أمساء األوقات:الثانية املسألة

بْح و،  داة الغَ  انلهار: من  والفجر  ، الصُّ الّظْهر.  انفَلق ضوء  تعاَل:    إََِل  قال 
وَ ﴿  بِالَْغَداةِ  َربَُّهْم  يَْدُعوَن  يَن  ِ اذلَّ َتْطُرِد  وَْجَههُ َواَل  يُِريُدوَن    وقال:  ،﴾الَْعيِشِّ 
 ﴾ َن الَْفْجِر ََكَن َمْشُهودً آ َوقُْرآَن الَْفْجِر إِنَّ قُرْ وقال: ﴿ا﴾، فَالُْمِغرَياِت ُصبْحً ﴿ 

الحقا  ابُلكرة استٌخِدَمت  ولكنها  وقتًا،  وليس  اتلبكري،  أنها  اْلصل   :
نِْبَك قال تعاَل: ﴿   ،لدلاللة لَع أول الصباح ِ َحقٌّ َواْستَْغِفْر ذِلَ  فَاْصِْبْ إِنَّ وَْعَد اّللَّ

بَْكارِ وََسبِّْح حِبَْمِد َربِّ   ﴾ َك بِالَْعيِشِّ َواإْلِ

ْمس  :ضحوةاإلَشاق، وال  َواْذُكْر َربََّك  قال تعاَل: ﴿  ،وقت بعد ُطلُوع الشَّ
بَْكارِ َكِثرًيا وََسبِّ   ﴾ ْح بِالَْعيِشِّ َواإْلِ

الشمسضَحال ارتفاع  أول  بعد  تعاَل::  قال  ْن  ﴿   ، 
َ
أ الُْقَرى  ْهُل 

َ
أ ِمَن 

َ
َوأ

َ
أ

 
ْ
ِتيَُهْم بَأ

ْ
 ﴾ ُسنَا ُضًَح وَُهْم يَلَْعبُونَ يَأ

ُكنُْت  »  :مالك بن أىب َعمر قال  وهو وقت القيلولة، و  ،: قبيل الظهرحاءضَّ ال
  . يِب َطاِلٍب، يَْوَم اْْلُُمَعِة، ُتْطَرُح إََِل ِجَداِر الَْمْسِجِد الَْغْريِبِّ

َ
رَى ِطنِْفَسًة ِلَعِقيِل بِْن أ

َ
أ

الطِّ  َغيِشَ  اْْلُُمَعَة.فَإَِذا  فََصىلَّ  اِب،  اْْلَطَّ ْبُن  ُعَمُر  َخَرَج  َداِر،  اْْلِ ِظلُّ  لُكََّها   نِْفَسَة 
َحاءِ    (161)  «قَاَل: ُثمَّ نَرِْجُع َبْعَد َصََلةِ اْْلُُمَعِة َفنَِقيُل قَائِلََة الضَّ

 

 ( 17املوطأ ) (161)



   

  

 
119 

 شرح األحاديث

هر، و الزوالالظُّ انزياح الشمس عن كبد السماءساعة  تعاَل:    ،: أول  قال 
رِْض ﴿ 

َ
َماَواِت َواْْل  ﴾ وََعِشيًّا وَِحَْي ُتْظِهُرونَ  َوََلُ اْْلَْمُد يِف السَّ

ْسليَِمِّ قال    ، بعد الزوال  :الَهِجريُ 
َ
يِب بَْرَزَة اْل

َ
ََكَن يَُصيلِّ  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »  أ

ْمُس  وىَل، ِحَْي تَْدَحُض الشَّ
ُ
  (162) « الَهِجرَي، الَّيِت تَْدُعوَنَها اْل

واحُ   : قبيل الَعَص.الرَّ

َواْذُكْر  قال تعاَل: ﴿   ،: حْي يصري طول ظل اليشء ضعفيهوالعَص  العيش 
بَْكارِ َربََّك َكِثرًيا وََسبِّ   ﴾ ْح بِالَْعيِشِّ َواإْلِ

الرَّ قيل    :واْلصيل  العَ بمعىن  بمعىن  وقيل  ﴿  ،يِشّ واح،  تعاَل:  َواْذُكْر  قال 
َواَل تَُكْن ًة وَُدوَن اْْلَْهِر ِمَن الَْقْوِل بِالُْغُدوِّ َواآْلَصاِل  َربََّك يِف َنْفِسَك تََضًَُّع وَِخيفَ 

 ﴾ ِمَن الَْغافِِلْيَ 

ََلَة َطَرَفِ قال تعاَل: ﴿   ،: أوَل وآخرهطرف انلهار قِِم الصَّ
َ
َن   انلَّ َوأ َهاِر َوُزلَفاً مِّ

ْل  ﴾ ايلَّ

ِ ِحْيَ قال تعاَل: ﴿   ،: بعد العَص، وبعد املغرب مساءان  املساء   فَُسبَْحاَن اّللَّ
 ﴾ ُتْمُسوَن وَِحَْي تُْصِبُحونَ 

 

 . )تدحض( تزول عن وسط السماء (547رواه ابلخاري )  (162)
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َفُل املغرب، و ْمس:  الطَّ وََسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َقبَْل  قال تعاَل: ﴿  ،َوقت غُروب الشَّ
لَعَ  انلََّهاِر  ْطَراَف 

َ
َوأ فََسبِّْح  اللَّيِْل  آَنَاِء  َوِمْن  ُغُروبَِها  َوَقبَْل  ْمِس  الشَّ لََّك ُطلُوِع 

 ﴾ تَْرَض 

ْهِل الِْكتَاِب  قال تعاَل: ﴿   ، : من املغرب إَل الفجرالليل
َ
لَيُْسوا َسَواًء ِمْن أ

ِ آنَاَء اللَّيِْل وَُهْم يَْسُجُدونَ  ٌة قَائَِمٌة َيتْلُوَن آيَاِت اّللَّ مَّ
ُ
يَاَم  ﴾ وقال: ﴿ أ وا الصِّ تِمُّ

َ
ُثمَّ أ

 ﴾إََِل اللَّيْلِ 

َفق اْلَحرغياب  بعد  :  العتمة ْسليَِمِّ قال    ،الشَّ
َ
يِب بَْرَزَة اْل

َ
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:    أ

َر الِعَشاَء، الَّيِت تَْدُعوَنَها الَعتََمةَ » ْن يُؤَخِّ
َ
 ( 163)« َواَكَن يَْستَِحبُّ أ

يَن  ﴿   قيل بمعىن الليل، وقيل بمعىن العتمة، وهذا أقرب  :َشاءعِ ال ِ َها اذلَّ يُّ
َ
يَا أ

يَن لَْم َيبْلُُغوا اْْلُلَُم ِمنُْكْم ثَََلَث نُوا  مَ آ ِ ْيَمانُُكْم َواذلَّ
َ
يَن َملََكْت أ ِ ِذنُْكُم اذلَّ

ْ
ِليَْستَأ

ِهرَيةِ َوِمْن َبْعِد َصََلةِ  اٍت ِمْن َقبِْل َصََلةِ الَْفْجِر وَِحَْي تََضُعوَن ِثيَابَُكْم ِمَن الظَّ َمرَّ
 ﴾ َس َعلَيُْكْم َواَل َعلَيِْهْم ُجنَاٌح َبْعَدُهنَّ الِْعَشاِء ثَََلُث َعْوَراٍت لَُكْم لَيْ 

ْمِس إََِل قال تعاَل: ﴿   ،: إذا أظلَم الليلغسق الليل لُوِك الشَّ ََلَة دِلُ قِِم الصَّ
َ
أ

 ﴾َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآَن الَْفْجرِ 

الليل والفجرنصف  املغرب  بْي  املنصف  الوقت  ملسو هيلع هللا ىلص:  :  اهلل  رسول  قال   .
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  (164)  «ََل نِْصِف اللَّيْلِ َوَوقُْت الِْعَشاِء إِ »

َحر َسَحران َواآْلخر ِعنْد انصداعه قبيل    : اْلول قبل انصداع الْفْجرالسَّ
بْح  قال تعاَل: ﴿ ،الصُّ

َ
 ﴾ ْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُرونَ َوبِاْْل

شمس  الليلة بغياب  تبدأ  اْلمعة  فليلة  نهارها،  طلوع  قبل  تكون   :
نَْزنْلَاُه يِف يَلْلَِة الَْقْدِر  قال تعاَل: ﴿  ،اْلميس، وتنتيه بطلوع فجر اْلمعة

َ
 إِنَّا أ

 
َ
لِْف َشْهرٍ يَلْلَُة الْقَ  ْدَراَك َما يَلْلَُة الَْقْدِر  َوَما أ

َ
 ﴾ ْدِر َخرْيٌ ِمْن أ

 .من الفجر إَل املغرب   نهار َكمل  وأ: دورة يللة ونهار َكمَلن،  ايلوم يومان

﴿ الساعة ايلوم  من  جزء  حَيْرُشُ :  ِمَن  َويَْوَم  َساَعًة  إِالَّ  يَلْبَثُوا  لَْم  ْن 
َ
َكأ ُهْم 

 ﴾ انلََّهارِ 

 : أول يللة ويوم فيه. رأس الشهر

ة الشهرغُ   : أول ثَلثة أيَّام فيه. رَّ

 . ، والرابع عرش من الشهر: اثلاِن عرش، واثلالث عرشاْليام ابليض

آِدئُ  ْهرِ  :ادلَّ  ثَََلُث يَلَاٍل يِف آِخِر الشَّ

 

 ( 612رواه مسلم )  (164)
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ْهر :الََّسار   يَلْلَة يستَِّسُّ اهْلََلل.، آخر الشَّ

 

اللحم،  فيه داللة لَع ْناسة  أمره بكَّس اْلواِن    :الثالثةاملسألة  هذا 
فإن اللحوم تطُهر باتلذكية )اذلبح اْلَلل( فإن   اليت ال حِيل أكلها،  ومثله اللحوم 

 . هو َميتَة، فيكون ْنًساُذبَِح ما ال جيوز أكله ف 

 

اْلديث:   روايات  إحدى  انلَّيِبِّ  وف  ُمنَاِدي  َورَُسوََلُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفنَاَدى   َ اّللَّ »إِنَّ   :
   (165)  َينَْهيَانُِكْم َعْن ُْلُوِم اْلُُمِر، فَإِنََّها رِْجٌس«

 

 ح أكل احلمر الوحشية: يباالرابعة املسألة

ْدنَا َِحَاَر وَْحٍش،  ف إِنَّا اصَّ  ِ يَا رَُسوَل اّللَّ قَاَل:  َعنُْه،   ُ َقتَاَدَة ريَِضَ اّللَّ يِب 
َ
أ َعْن 

 ِ ْصَحابِِه: »لُكُوا« ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ ِعنَْدنَا فَاِضلًَة؟ َفَقاَل رَُسوُل اّللَّ
َ
   (166) ِْل

 

 ( 1940( ومسلم ) 4198رواه ابلخاري )  (165)

 ( 1822رواه ابلخاري )  (166)
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ٌء؟« َفنَاَوتْلُُه  َفَقاَل: وف رواية  (167)  »لُكُوُه، َحََلٌل«وف رواية  »َمَعُكْم ِمنُْه ََشْ
َكلََها

َ
 ( 168)  الَعُضَد فَأ

 

  (169)حلم اخليلمن الفقهاء من قال بتحريم  :اخلامسة املسألة

ِ  واستشهد حبديث ضعيف   نَُّه: َسِمَع رَُسوَل اّللَّ
َ
أ الَْويِلِد  بِْن    ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َخادِلِ 

َواْْلَِمرِي« َوابْلَِغاِل،  اْْلَيِْل،  ُْلُوِم  ْكُل 
َ
أ حَيِلُّ  وقال اإلمام أَحد: هذا    (170)  َيُقوُل: »اَل 

 

 ( 1823رواه ابلخاري )  (167)

 ( 1196ومسلم )  (5407رواه ابلخاري )  (168)

ا ُفتْيَا  وقد نسبوا القول حبرمة ْلم اْليل البن عباس، وال يصح عنه ريض اهلل عنه. قال ابن حزم:    ( 169) مَّ
َ
َوأ

َحٍد ِمْن ا
َ
ْن تَُكوَن إمْجَاًَع لََعَ َما َذَكْرنَا َقبُْل َوَما َنْعلَُم َعْن أ

َ
ْكِل الَْفَرِس َفتَََكُد أ

َ
لَِف َكَراَهَة الُْعلََماِء بِأ لسَّ
ْكِل ُْلُومِ 

َ
نَُّه َعْن َمْوىَل نَافِِع بِْن َعلَْقَمَة  أ

َ
؛ ِْل وَُهَو ََمُْهوٌل لَْم    - اْْلَيِْل إالَّ ِرَوايًَة َعْن ابِْن َعبَّاٍس اَل تَِصحُّ

 [ 83ص6]املحىل ج يُْذَكْر اْسُمُه فَََل يُْدرَى َمْن ُهَو. 

عن صالح بن حيَي بن املقدام  ه  ( واللك يروي3198( وابن ماجه )4331(النسايئ )  3790رواه أبو داود )   ( 170)
ه عن خادل بن الويلد   بُو َسْهِل ْبُن ِزيَادٍ ( حدث4771وقال ادلارقطِن يف سننه )عن أبيه عن جدِّ

َ
قَاَل:    ، نا أ

هِ   ، َسِمْعُت ُموَس ْبَن َهاُرونَ  بُوُه إاِلَّ ِِبَدِّ
َ
  ، َضِعيٌف وََهَذا َحِديٌث  ،  َيُقوُل: اَل ُيْعَرُف َصاِلُح ْبُن حَيََْي َواَل أ

ْسلََم َبْعَد َفتِْح َخيَْْبَ 
َ
نَّ َخادِلَ ْبَن الَْويِلِد أ

َ
ا َحِديُث َصاِلِح بِْن  . انتىه. وقال ابن حزم:   َوَزَعَم الَْواقِِديُّ أ مَّ

َ
أ

نَُّهْم ََمُْهولُونَ 
َ
نَّ ِفيِه َعْن َخادِلِ    لُكُُّهْم، ُثمَّ ِفيِه َديِلُل   حَيََْي بِْن الِْمْقَداِم بِْن َمْعِدي َكِرَب َفَهالٌِك ِْل

َ
الْوَْضِع، ِْل

انلَّيِبِّ   َمَع  َغَزوْت  قَاَل:  الَْويِلِد  بََِل    -َخيَْْبَ    -ملسو هيلع هللا ىلص   - بِْن  َخيَْْبَ  َبْعَد  إالَّ  َخادِلٌ  يُْسِلْم  لَْم  نَُّه 
َ
ِْل بَاِطٌل؛  وََهَذا 

 [ 82ص 6]املحىل ج ِخََلٍف.
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  (171) حديث منكر

مُ   وقد خالف يِب    الصحيحَ   بقوَل هذا اْلديَث  املَحرِّ
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
بَْكٍر  َعْن أ

« قَالَْت:  َعنُْهَما،   ُ اّللَّ ِ  ريَِضَ  اّللَّ رَُسوِل  َعْهِد  لََعَ  فَرًَسا  َكلْنَاهُ   ملسو هيلع هللا ىلصََنَْرنَا 
َ
 ( 172)   «فَأ

ُ َعنُْهْم، قَاَل: »َنىَه انلَّيِبُّ  وأِصح منه ما صح   ِ ريَِضَ اّللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اّللَّ
َص يِف ُْلُوِم اْلَيِْل«يَْوَم َخيَْْبَ َعْن ُْلُوِم اْلُُمِر، َورَ    (173) خَّ

فهو    جِهَل اْلحاديث الصحيحة  من السابقْي   ن القائل باتلحريمفإن قيل إ
ُّ يف من  ،معذور  لصحاح. اوقد بلغته اْلحاديث   قوَل هذا يقدل فالرشَّ

  

 

 325ص13ج "املغِن" البن قدامة:  (171)

 ( 1942( ومسلم )1955رواه ابلخاري )  (172)

 (1941( ومسلم )5520رواه ابلخاري )  (173)
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 َمْن السَّاِئُق: 11 حديث

ْسِمْعنَا    :َفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهمْ   ،َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إََِل َخيَْْبَ   :َعْن َسلََمَة قَاَل  .11
َ
أ

ُهنَيَْهاِتَك  ِمْن  ََعِمُر  بِِهمْ   ،يَا  ملسو هيلع هللا ىلص  ،فََحَدا  انلَّيِبُّ  ائُِق »  :َفَقاَل  السَّ   :قَالُوا   «َمْن 
اهلل»   :َفَقاَل   ،ََعِمرٌ  ْمتَعْ   :َفَقالُوا  «رََِحَُه 

َ
أ َهَلَّ  اهلل  رَُسوَل  بِهِ يَا  ِصيَب    ،تَنَا 

ُ
فَأ

يَلْلَِتهِ  الَْقْومُ   ،َصِبيَحَة  َعَملُهُ   :َفَقاَل  َنْفَسهُ   ،َحِبَط  وَُهْم    ،َقتََل  رََجْعُت  ا  فَلَمَّ
نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ 

َ
ثُوَن أ ،  ا نيَِبَّ اهلليَ   :َفُقلُْت   ،فَِجئُْت إََِل انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ،َيتََحدَّ

يمِّ 
ُ
يِب َوأ

َ
نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ   ،فََداَك أ

َ
إِنَّ    ،َكَذَب َمْن قَالََها»  :َفَقاَل   ، َزَعُموا أ

ْجَريِْن اثْنَْْيِ 
َ
يُّ َقتٍْل يَِزيُدُه َعلَيْهِ  ،إِنَُّه َْلَاِهٌد َُمَاِهدٌ  ،ََلُ َْل

َ
 «َوأ

ْلَارجْي  ( ِمن اَفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهمْ للغزوة )  (َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص إََِل َخيَْْبَ )
ْسِمْعنَا يَا ََعِمرُ )

َ
ْو  "  َهنَاِتك "  تصغري(  ِمْن ُهنَيَْهاتَِك بن سلمة )  (أ

َ
ْي ِمْن لَكِماِتك، أ

َ
أ

أَراِجزِيك  الرَّجز ِمْن  بِِهمْ )  ، واْلرجوزة قصيدة لَع حبر  يُقال:  فََحَدا  َحدا حيدو  ( 
َمْن  »  : ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل انلَّيِبُّ )  اذلي يميش خلف اإلبل يسوقها ويرجِتز  اْلاديو َحْدوا،  
ائِقُ  رواية قال   ( وف«رََِحَُه اهلل »  : َفَقاَل   ، ََعِمرٌ   :قَالُوا)  اذلي حيدو السائق: أي  (  « السَّ
  :َفَقالُوا)  أي َتققت استجابة هذه ادلعوة، بمعىن أن اهلل لن يردَّها  «وجبت»رجل:  

ْمتَْعتَنَا بِهِ 
َ
أي دعوت َل ببقائه لنستمتع بوجوده معنا. وقال   (يَا رَُسوَل اهلل َهَلَّ أ

الرشُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  بعض  قوَل  من  فهموا  الصحابة  أن  اهلل» اح  سيتخذه   «رَحه  اهلل  أن 
ِ   «لوال متعتنا به»شهيدا، فيكون معىن   ختْبنا بما يدل لَع استشهاده فنألم   مَ أي ل
ِص لَع فقده من اآلن )

ُ
( أي يف الصباح اذلي طلع بعد هذه يَب َصِبيَحَة يَلْلَِتهِ فَأ

َقتََل  )  ( أي ذهب ثواب عمله، وصار هباًء منثورا َحِبَط َعَملُهُ   : َفَقاَل الَْقْومُ الليلة )
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ب به يلضب أحد  ض تعليل لقوهلم، وذلك أنه َكن حيمل سيفا قصريا، ف  (َنْفَسهُ 
أنه  منها  َل ُقتِ الكفار، فلم يصبه وأصاب ركبة نفسه، ف ا )  َكلُمنتَِحر، فظنوا    فَلَمَّ

نَّ ََعِمًرا َحِبَط َعَملُهُ 
َ
أ ثُوَن  َيتََحدَّ إََِل انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص   ، رََجْعُت وَُهْم  ا  يَ   : َفُقلُْت   ،فَِجئُْت 

اهلل  يمِّ ،  نيَِبَّ 
ُ
َوأ يِب 

َ
أ َعَملُهُ   ،فََداَك  َحِبَط  ََعِمًرا  نَّ 

َ
أ ( رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل   ، َزَعُموا 

ْجَريِْن اْثنَْْيِ )  ( أي: قال غري اْلقيقةَكَذَب َمْن قَالََها)
َ
( باذل إِنَُّه َْلَاِهدٌ   ، إِنَّ ََلُ َْل

يُّ َقتٍْل يَِزيُدُه َعلَيْهِ )  ( مقاتل يف سبيل اهللَُمَاِهدٌ )  يف طاعة اهلل  للجهد 
َ
أي   (َوأ

 تل يمكن أن يزيد أجره لَع هذا؟ وهذا استفهام استنَكري يراد منه انليف. ق

 

 وفيه مسائل

 داء والغناء: الفرق بني احُلاملسألة األوىل

اْسِتَماُع اْْلَِداِء َونَِشيِد  قال الشافيع:   ،اْلداء واإلنشاد يكون بَل موسيّق
، َوَكذَ  ْو َكرُثَ

َ
َس بِِه قَلَّ أ

ْ
ْعَراِب فَََل بَأ

َ
نَا اْبُن ُعيَيْنََة َعْن اْْل ْخَْبَ

َ
ْعِر أ لَِك اْسِتَماُع الشِّ

  ِ رَْدفَِِن رَُسوُل اّللَّ
َ
بِيِه قَاَل أ

َ
يِد َعْن أ ِ َة َعْن َعْمِرو بِْن الرشَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  -إبَْراِهيَم بِْن َميََّْسَ

ٌء؟»  :َفَقاَل   - لِْت ََشْ يِب الصَّ
َ
َميََّة بِْن أ

ُ
 « ِهيهِ »قُلْت: َنَعْم قَاَل:    «َهْل َمَعك ِمْن ِشْعِر أ

نَْشْدته بَيْتًا
َ
نَْشْدته َحَّتَّ بَلَْغت ِمائََة َبيٍْت  «ِهيهِ » َفَقاَل:   ،فَأ

َ
  (174)  فَأ

 

 ( 2255واْلديث عند مسلم ) 226ص6اْلم ج (174)
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للموسيّق املصاحب  به  ويُراد  يُطلق  الغناء  املطمطة،  بينما  فيه  أو اذلي   ،
الٌمطِربَة يُراد به اإلنشادوانلغمة  ملعاجم عدد من ايف  واْلُداء، فقد جاء    ، وقد 

 تفسري اْلداء بالغناء لإلبل.

وعدم فهم هذا أوقع انلاس خبلل يف الفهم، كما حصل مع من نقل عن  
بُو » ابن قدامة اْلَلف يف الغناء، ونصه:  

َ
ْصَحاُبنَا يِف الِْغنَاِء؛ فََذَهَب أ

َ
َواْختَلََف أ

بُو بَْكٍر َعبُْد الَْعِزيِز، إََل إ
َ
ُل، وََصاِحبُُه أ بُو بَْكٍر َعبُْد    ،بَاَحِتهِ بَْكٍر اْْلََلَّ

َ
قَاَل أ

 « ، ُمبَاٌح َما لَْم يَُكْن َمَعُه ُمنَْكٌر، َواَل ِفيِه َطْعنٌ الَْعِزيِز: َوالِْغنَاُء َوانلَّْوُح َمْعىًن َواِحدٌ 
واحًدا   معىن  وانلوح  ْلنه  الغناء  إباحة  رأيا  اْلَلل  وغَلم  فاْلَلل  قلت: 

 عندهما. 

بُو بَْكٍر  َعْن  ومما يدل لَع هذا ما صح  
َ
ُ َعنَْها، قَالَْت: َدَخَل أ ََعئَِشَة ريَِضَ اّللَّ

نَْصاِر  
َ
نَْصاُر يَْوَم ُبَعاَث،   ُتَغنِّيَانِ وَِعنِْدي َجاِريَتَاِن ِمْن َجَوارِي اْل

َ
بَِما َتَقاَولَِت اْل

بُِمَغنِّيَتَْْيِ قَالَْت:   ِ    َولَيَْستَا  َبيِْت رَُسوِل اّللَّ يِف  يَْطاِن  الشَّ َمَزاِمرُي 
َ
أ بَْكٍر:  بُو 

َ
أ َفَقاَل 

ِ    ، قالت:ملسو هيلع هللا ىلص بَا بَْكٍر، إِنَّ ِللُكِّ قَْوٍم ملسو هيلع هللا ىلصوََذلَِك يِف يَْوِم ِعيٍد، َفَقاَل رَُسوُل اّللَّ
َ
: »يَا أ

   (175) ِعيًدا وََهَذا ِعيُدنَا«

الْب:   ابن عبد  قَاَل سَ قال  ُجَريٍْج  ابِْن  ْعِر  َعِن  َوالشِّ اْْلَِداِء  َعِن  َعَطاًء  لُْت 
َ
أ

ْكبَانِ َوالِْغنَاِء قَاَل اْبُن إِْدِريَس ُيَغِنِّ   َس بِِه َما لَْم يَُكْن فُْحًشا »  :َفَقاَل   ِغنَاَء الرُّ
ْ
 « اَل بَأ

 

 ( 892( ومسلم ) 952رواه ابلخاري )  (175)
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  ِ    ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد ََكَن رَُسوُل اّللَّ
ُ
َفِر ُروَِي َذلَِك ِمْن َحِديِث ابِْن َمْسعُ   حُيَْدأ َوابِْن   ،ودٍ ََلُ يِف السَّ

ِ    ،َعبَّاٍس  نٍَس قَاَل ََكَن رَُسوُل اّللَّ
َ
يِف َمِسرٍي   ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوى ُشْعبَُة َعْن ثَابٍِت ابْلُنَاِِنِّ َعْن أ

نَِس بِْن َمالٍِك قَاَل ...    َوَمَعُهْم َحاٍد وََسائٌِق 
َ
اُء َجيَِّد اْْلَِداءِ   : َعْن أ َواَكَن َحاِدَي   ، ََكَن الَْْبَ

بُِل   ، اْْلَثََمُة حَيُْدو بِالنَِّساءِ َواَكنَ  ،الرَِّجالِ  ْعنََقِت اإْلِ
َ
َفَقاَل رَُسوُل   ،فََحَدا َذاَت يَلْلٍَة فَأ

  ِ ِ ْبُن   ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد َحَدا بِِه    «ْنشة ُرَويًْدا َسْوقََك بِالَْقَواِريرِ أ  وحيك يا»  :ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ َعبُْد اّللَّ
اَحةَ   ومََجَاَعٌة    ،وَعمر ابن ِسنَانٍ   ،َروَّ

ْعلَُم ِفيِه ِخََلفًا بَْْيَ الُْعلََماءِ 
َ
ا اَل أ ْعُر َسالًِما ِمَن الُْفْحِش    َفَهَذا ِممَّ إَِذا ََكَن الشِّ

الِْهَجاِء   ُحُروِف  بِتَْقِطيِع  الِْغنَاُء  َفَهَذا  الُْعلََماُء  َكرَِهُه  ي  ِ اذلَّ الِْغنَاُء  ا  مَّ
َ
َوأ َواْْلىََن 

الشِّ  َوْزِن  َمَذاِهِب  َوإِفَْساِد  َعْن  وَُخُروًجا  َرِب  َوالطَّ لِلَّْهِو  َطلَبًا  بِِه  َواتلَّْمِطيِط  ْعِر 
   الَْعَرِب 

َجاُزوا َما وََصْفنَا ِمَن انلَّْصِب َواْْلَِداِء  
َ
يَن أ ِ نَّ اذلَّ

َ
ِة َما َذَكْرنَا أ يِلُل لََعَ ِصحَّ َوادلَّ

ِت َشيْئًا وَُهَو ينىه عنهُهْم َكرُِهوا َهَذا انلَّْوَع ِمَن الِْغنَاِء َولَيَْس 
ْ
  (176) « ِمنُْهْم يَأ

ْعَراِب، وَُهَو انلَّْصُب،  »وقال ابن قدامة ما يشبه هذا املعىن:  
َ
َوَكَذلَِك نَِشيُد اْْل

نَْشاِد،  نَْواِع اإْلِ
َ
َس بِِه، وََسائُِر أ

ْ
  (177)  «َما لَْم ََيُْرْج إََل َحدِّ الِْغنَاءِ اَل بَأ

 

 198ص22اتلمهيد ج (176)

 157ص10املغِن ج (177)
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 حرمة الغناءأما ما جاء يف 

 ﴾  َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوِتَك قال تعاَل: ﴿  -1

   (178) «باللهو والغناء»: قال  َماهدعن  (1)

ِه  قال تعاَل: ﴿  -2 لَْهَو اْْلَِديِث يِلُِضلَّ َعن َسِبيِل اللَـّ َوِمَن انلَّاِس َمن يَْشرَتِي 
 ﴾بَِغرْيِ ِعلٍْم َويَتَِّخَذَها ُهُزًوا

  (179) «الغناء وأشباهه»قال:  عباس ريض اهلل عنهماعن ابن  (1)

قال:   (2) ابن مسعود ريض اهلل عنه  ُهوَ »عن  إِالَّ  إََِلَ  اَل  ي  ِ َواذلَّ  « الِْغنَاُء، 
اٍت    (180) يَُردُِّدَها ثَََلَث َمرَّ

َقتَاَدَة، قَاَل:   (3) َولَِكِن  »َعْن  َمااًل،  ُينِْفَق ِفيِه  ْن اَل 
َ
أ لََعلَُّه   ِ اُؤُه  َواّللَّ اْشرِتَ

ْن ََيْتَاَر َحِديَث ابْلَاِطِل لََعَ  
َ
ََللَِة أ اْسِتْحبَابُُه، حِبَْسِب الَْمرِْء ِمَن الضَّ

، َوَما يَُضُّ لََعَ َما َينَْفعُ    (181) «َحِديِث اْْلَقِّ

اج:   (4) الزَّجَّ أن  »قال  اتلفسري  يف  جاء  ما  اْلديث﴿ فأكرث  ههنا    ﴾ هَلَو 

 

الليث  رواه الطْبي يف اتلفسري من طريق أيب كريب ُممد بن العَلء، عن عبد اهلل بن ادريس، عن    ( 178)
 بن أيب سليم عن َماهد، وآفة اإلسناد يلث. ولكنه قول مريض عند املفَّسين، ذكره مجهورهم. 

 رواه ابلخاري يف اْلدب املفرد، وقال اْلبلاِن: صحيح.  (179)

« َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِْسنَاِد َولَْم َُيْرَِجاهُ رواه اْلاكم يف املستدرك، بلفظ "هو واهلل الغناء" وقال: »  ( 180)
 وقال اذلهيب: »صحيح« 

 ذكره الطْبي   (181)
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 «ذكر اّللَّ الِغنَاُء ْلنه يُليِْه َعْن 

3-  « ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  َواْلَِريَر،  قال  اِْلَر  يَْستَِحلُّوَن  قَْواٌم، 
َ
أ يِت  مَّ

ُ
أ ِمْن  يَلَُكوَننَّ 

  (182) «َواْلَْمَر َوالَمَعازَِف 

يِت اْْلَْمرَ يرَْشَُب وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »  -4 مَّ
ُ
نَاٌس ِمْن أ

ُ
وَنَها بَِغرْيِ اْسِمَها، أ ، يُْضَُب لََعَ  يَُسمُّ

رَْض ، ََيْ  َوالَْقيْنَاِت بِالَْمَعازِِف ُرُؤوِسِهْم  
َ
ُ بِِهُم اْل ، َوجَيَْعُل ِمنُْهَم الِْقَرَدَة  ِسُف اّللَّ

   (183) « َواْْلَنَاِزيرَ 

َم اْْلَْمَر َوالَْميَِّْسَ َوالُْكوبََة َوُِّكُّ ُمْسِكٍر  »وقال ملسو هيلع هللا ىلص:   -5 ْو َحرَّ
َ
، أ َّ َم يلَعَ إِنَّ اهلَل َحرَّ

بُْل   ِلَعيِلِّ بِْن بَِذيَمةَ  قَاَل ُسْفيَاُن قُلُْت  «َحَرامٌ    (184) َما الُْكوبَُة قَاَل الطَّ

نَْه َعِن ابْلََُكِء َولَِكِنِّ َنَهيُْت  : »لَع ضعف يف اسناده   ملسو هيلع هللا ىلص وروي عنه  -6
َ
إِِنِّ لَْم أ

َْحََقْْيِ فَاِجَريِْن، َصوٍْت ِعنَْد نِْعَمٍة لَِعٌب 
َ
،  َولَْهٌو َوَمَزاِمرُي َشيَْطانٍ   َعْن َصْوتَْْيِ أ

  (185)« لَْطِم وُجوهٍ وََشقِّ ُجيُوٍب  َصوٍْت ِعنَْد ُمِصيبَةٍ وَ 

وِق َفَمرَّ   -7 ِ بِْن ُعَمَر إََِل السُّ ِ بِْن ِدينَاٍر قَاَل: َخرَْجُت َمَع َعبِْد اّللَّ َعْن َعبِْد اّللَّ
 

( واختلفوا هل هو رواه متصَل أم معلًقا، وذلك ْلنه رواه عن شيخه وقال »قال« 5590رواه ابلخاري )  (182)
 ( 6754ولم يقل حدثنا، ورواه ابن حبان يف صحيحه )

( وابن حبان  4020ماجه )« ورواه ابن  إسناده صحيح»  واللفظ َل، وقال أَحد شاكر:  (2476) رواه أَحد    (183)
 (45 ( وصححه اْلبلاِن، وانظر خترجيه يف "َتريم آالت الطرب" )ص4949)

 ( وصححه اْلبلاِن 3685رواه أبو داود )  (184)

( ورواه اْلاكم  64( واآلجري يف َتريم الرند والشطرنج واملَليه )62ابن أيب ادلنيا يف ذم املَليه )  ( 185)
 ، وأوردته لشهرته، واستئناًسا. فَل يثبت اْلديث ت من ٍحفِظه،  ( وآفته ابن أيب يلىل فقد أو 6825)
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  (186) «إِنَّ الشيطان لو ترك أحدا لرتك هذه»لََعَ َجاِريٍَة َصِغرَيةٍ ُتَغِنِّ َفَقاَل: 

 ِمن الكتاب والسنة وقول اْلصحاب.  تذكرة ملن خيش ربَّه  فهذه

 

 من قتل نفسه دية اختلف العلماء يف: املسألة الثانية

ء  أحًدا أصاب نفسه بيش   ال تعقل العاقلةفقالت طائفة:  »:  املنذر قال ابن  
 . وأىب حنيفة والشافيع  ي هذا قول ربيعة ومالك واثلور  ،أعمًدا أو خطً 

َل وإن    ، فإن َعش فيهديته لَع َعقلتهوأَحد وإسحاق:    وقال اْلوزاع
»أن رجًَل َكن يسوق َحاًرا، فضبه بعًصا    يلورثته، واحتجوا بما رو  مات فيه

َكنت معه، فأصاب عينه ففقأتها، فقَض عمر بديته لَع َعقلته، وقال: أصابته 
  املسلمْي«. ييد من أيد

لم يوجب َل  ملسو هيلع هللا ىلص    كوع حجة للقول اْلول؛ ْلن انليبوحديث سلمة بن اْل 
ا، ولو وجبت لَع العاقلة بلْي ذلك؛ ْلن هذا موضع دية لَع َعقلته وال غريه

وأيًضا فإن ادلية إنما وجبت لَع    .أن َل أجرينملسو هيلع هللا ىلص  بل شهد َل    ،حيتاج إَل بيان
اْلاِن لَع  ختفيًفا  اْلاِن  العاقلة  لَع  جيب  لم  ش  فإذا  إَل   يئًا ْلحٍد  حيتج  لم 

 

 رواه ابلخاري يف اْلدب املفرد، وقال اْلبلاِن: حسن اإلسناد.  (186)
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 اتلخفيف عنه. 

َل غريه، فمحال أن  فتؤدى إ وجعلت ادلية أيًضا لَع العاقلة معونة للجاِن
ين، أال ترى أنه لو قطع يؤدى عنه إيله، وانلظر ممتنع أنه جيب للمرء لَع نفسه دَ 

 يد نفسه عمًدا لم جتب فيها ادلية فكذلك إذا قتل نفسه. 

يف  مالك  تعاَل:    واحتج  بقوَل  إال  ﴿ ذلك  مؤمنًا  يقتل  أن  ملؤمن  َكن  وما 
نفسه خطأ، وإنم﴾  خطأ قتل  يقل من  العقلولم  إنسانٌ   ا جعل  به   فيما أصاب 

   (187) « إنسانًا، ولم يذكر ما أصاب به نفسه

الفريق اثلاِن استشهد به وهو  قلت: واْلثر   عن عمر رواه  اذلي قال ان 
من الطبقة الوسطى من اتلابعْي، لم يرو   عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وقتادةُ 

أنس الصحابة،  ريض اهلل   الطفيل  يب وأ   ،َْسِْجَس عبد اهلل بن  و  ، إال عن صغار 
،  ه23ه، ووفاة عمر ريض اهلل عنه َكنت َعم  110أو    100َعم    اكنت وفاته، ومعنه

 فهو لم يُدرِك هذه اْلادثة. 

 

 : حكم من قتل نفسهالثالثةاملسألة 

»  قال رسول اهلل َجَهنََّم    َمنملسو هيلع هللا ىلص:  نَاِر  يِف  َفُهَو  َنْفَسُه،  َفَقتََل  َجبٍَل  ِمْن  تََردَّى 

 

 ( 519ص 8َشح صحيح ابلخاري )ج (187)
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يَِدهِ  يِف  ُه  فَُسمُّ َنْفَسُه،  َفَقتََل  ا  ُسمًّ ََتَىسَّ  َوَمْن  بًَدا، 
َ
أ ِفيَها  ا  ً ُُمدَلَّ ا  َخادِلً ِفيِه  يرََتَدَّى 

بَ 
َ
ا ِفيَها أ ً ا ُُمدَلَّ اُه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً ًدا، َوَمْن َقتََل َنْفَسُه حِبَِديَدةٍ، فََحِديَدتُُه  َيتََحسَّ

بًَدا
َ
ا ِفيَها أ ً ا ُُمدَلَّ  بَِها يِف َبْطِنِه يِف نَاِر َجَهنََّم َخادِلً

ُ
   (188)« يِف يَِدهِ جَيَأ

ا َهاَجَر انلَّيِبُّ   :َعْن َجابِرٍ و َفيُْل ْبُن َعْمٍرو   ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ إََِل الَْمِدينَِة، َهاَجَر إيَِلِْه الطُّ
َخَذ َمَشاقَِص ََلُ،  وََهاَجَر َمَعُه رَُجٌل ِمْن قَْوِمِه، فَاْجتََوُوا الَْمِدينََة، َفَمرَِض، فََجِزَع،  

َ
فَأ

بََرامِجَُه، بَِها  بْ   َفَقَطَع  َفيُْل  الطُّ فََرآُه  َماَت،  يََداُه َحَّتَّ  َمنَاِمِه، فََشَخبَْت  َعْمٍرو يِف  ُن 
يًا يََديِْه، َفَقاَل ََلُ: َما َصنََع بَِك َربَُّك؟ َفَقاَل: َغَفَر يِل   فََرآُه وََهيْئَتُُه َحَسنٌَة، َوَرآُه ُمَغطِّ

نَِبيِِّه   إََِل  ِقيَل يِل: لَْن نُْصِلَح  ملسو هيلع هللا ىلصبِِهْجَرِت  يََديَْك؟ قَاَل:  يًا  َراَك ُمَغطِّ
َ
أ يِل  َفَقاَل: َما   ،

َفيُْل لََعَ رَُسوِل اهلِل  مِ  َها الطُّ فَْسْدَت، َفَقصَّ
َ
: »اللُهمَّ ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل رَُسوُل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصنَْك َما أ

  (189) َويِلََديِْه فَاْغِفْر«

الَْمِدينَةَ ) كرهوها  فَاْجتََوُوا  َمَشاقَِص )فأ(  نصل  (  َخَذ  َل  سهم  الِمشَقُص: 
الوحش لريم  بََرامِجَهُ )   عريض  بَِها  اْلصابعِ الَْب (  َقَطَع  مفاصُل  مجيعاً:   اجُم 

 ( سال ادلم منها سيَلنا متصَل. فََشَخبَْت يََداهُ )

بعد    فدل قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لَع عدم كفره، فالَكفر ال جيوز االستغفار َل
 . موته

 

 ( 109( ومسلم ) 5778رواه ابلخاري )  (188)

 ( 116)رواه مسلم   (189)
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القاسم:   ابن  َمالٌِك:قال  يُْصنَُع  »  قَاَل  َما  بِِه  َويُْصنَُع  َنْفِسِه  قَاِتِل  لََعَ  يَُصىلَّ 
ةٍ َخنََقْت َنْفَسَها؟

َ
  بَِمْوََت الُْمْسِلِمَْي َوإِثُْمُه لََعَ َنْفِسِه، قَاَل: وَُسئَِل َمالٌِك َعْن اْمَرأ

 « قَاَل َمالٌِك: َصلُّوا َعلَيَْها َوإِثُْمَها لََعَ َنْفِسَها

يِب َربَاٍح. قَاَل »قَاَل اْبُن وَْهٍب:  
َ
ُّ ْبُن ِزيَاٍد  َوقَاَل ِمثَْل قَْوِل َمالٍِك َعَطاُء ْبُن أ : يلَعِ

ْن يَُصىلَّ لََعَ  
َ
نَُّة أ ِ بِْن َعْوٍن َعْن إبَْراِهيَم انلََّخيِعِّ قَاَل: السُّ َعْن ُسْفيَاَن َعْن َعبِْد اّللَّ

   (190)  «قَاِتِل َنْفِسهِ 

  (191) «ال يصيل عليه اإلمام » : أَحد قالو

 

باجلنة أو  من أهل القبلة : الشهادة ملعيَّنالرابعةاملسألة 

 النار.

ةٌ »ه:  198قال سفيان بن عيينة ت نَُّة َعرَشَ  َفَقِد اْستَْكَمَل  َفَمْن ُكنَّ ِفيهِ   ،السُّ
نَّةَ  نَّة  ،السُّ السُّ تََرَك  َفَقْد  َشيْئًا  ِمنَْها  تََرَك  لََعَ  »  منها:   «َوَمْن  َهاَدةِ  بِالشَّ َتْقَطُعوا  َواَل 
 يف اْلنة أو يف انلار. يعِن: أنه  (192)  «ُمْسِلمٍ 

 

 ( 254ص1املدونة )ج (190)

 ( 952) مسائل ابن هانئ  (191)
 ( 316أصول السنة لَللَكيئ ) (192)
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يَماِن، فَََل ُيْمِكُن  »  : ـه 238قال إسحاق بن راهويه ت  اَعِة ِمَن اإْلِ يَع الطَّ مَجِ
 
َ
نَّ اْْل

َ
نِْبيَاُء بِاْْلَنَِّة؛ ِْل

َ
ْو َمْن َشِهَد ََلُ اْْل

َ
نِْبيَاَء، أ

َ
َحٍد إِالَّ اْْل

َ
ْن نَْشَهَد بِاْسِتْكَماٍل ِْل

َ
نِْبيَاَء أ

ْن َُيْلَُقوا َوإِْن 
َ
نُْب َقبَْل أ ْذَنبُوا َفَقْد ُغِفَر َذلَِك اذلَّ

َ
   (193) «ََكنُوا أ

توقال   حنبل  بن  ِمنَْها  » ـه:  241أَحد  ترك  من  الَّيِت  ِزَمة  الَلَّ الّسنة  َومن 
هلهَ 

َ
 بَِعَمل  الْقبْلَة  أهل   لَع  نْشهد  ا... َواَل خْصلَة لم يقبلَها ويؤمن بَها لم يكن من أ

 املذنب  الُْمِِسء  لَع  وَناف  َعلَيْهِ   وَناف  للصالح  نرجو   نَار  اَل وَ   ِبنة  يعمله
 ( 194)  «اهلل رََْحَة  ََلُ  َونَرُْجو

ْعَمال  »ه:  264املزين توقال  
َ
يَمان يتفاضلون وبصالح اْْل واملؤمنون يِف اإْلِ

يَمان َواَل يكفرون بركوب َكِبرَية َواَل  هم مزتايدون َواَل َيرُجون بِاذلنُوِب من اإْلِ
َواَل نْشهد لَع  ،  ملسو هيلع هللا ىلصعصيان َواَل نوجب ملحسنهم اْْلنان بعد من أوجب ََلُ انلَّيِب  

ة َهِذه مقاالت وأفعال  ...  مسيئهم بانلَّار   ئِمَّ
َ
ولوَن من أ

َ
اْجتمع َعلَيَْها املاضون اْْل

 (195)  «اهْلدى

 

 

 ( 973السنة للخَلل ) (193)

 ( 50ص)  السنة( أصول 194)

 ( 78َشح السنة للمزين )ص (195)
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 ﴾ َوالشَُّعَراُء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن﴿: قوله تعاىل املسألة اخلامسة

فقالوا حبرمة الشعر، وذم الشعراء َعمة،    وقد استعجل قوم يف هذه اآلية 
أن  و لعلموا  قرأوها  ربنا:    الصاْلْي لو  قال  اهلل،  ذم  ممن  ليسوا  الشعراء  من 
َعرَ ﴿  نَّهُ   اُء يَتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن  َوالشُّ

َ
لَْم تََر أ

َ
نَُّهْم    ْم يِف ُُكِّ َواٍد يَِهيُموَن  أ

َ
َيُقولُوَن َوأ

َ َكِثريً   َما اَل َيْفَعلُوَن   اِْلَاِت وََذَكُروا اّللَّ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ وا إِالَّ اذلَّ ا َواْنتَََصُ
يَّ ُمنْ 

َ
يَن َظلَُموا أ ِ  ﴾َقلٍَب َينَْقِلبُونَ ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا وََسيَْعلَُم اذلَّ

َعَراُء يَتَِّبُعُهُم الَْغاُوونَ ﴿قَاَل:    ريض اهلل عنه،  َعِن ابِْن َعبَّاٍس  َسَخ  فَنَ   ﴾َوالشُّ
يَن آَمنُ ﴿ َفَقاَل:  ،  ِمْن َذلَِك َواْستَثىَْن  ِ َ َكِثرًيا إِالَّ اذلَّ اِْلَاِت وََذَكُروا اّللَّ   ﴾وا وََعِملُوا الصَّ

(196)   

َعَراِء  »َُمَاِهٍد َوَقتَاَدَة:  عن   ْعَر لََعَ الشُّ يَن يُلُْقوَن الشِّ ِ يَاِطُْي اذلَّ الَْغاُووَن، الشَّ
يِن  ِي ال جَيُوُز يِف ادلِّ  «اذلَّ

 

 اذلي ليس فيه الكم ُمالف   ومن أدلة جواز الشعر 

 الشعر اذلي قاَل َعمر ريض اهلل عنه: اكن حديث ابلاب، و -1

نَْت َما اْهتََدْينَا 
َ
ْقنَ   اللَُّهمَّ لَْواَل أ  ا ـا َواَل َصلَّيْنَ ـ َواَل تََصدَّ

 

 ( وقال اْلبلاِن: صحيح.871( وابلخاري يف اْلدب الُمفَرد )5016رواه أبو داود )  (196)
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قَْداَم إِْن اَلَقيْنَ   فَاْغِفْر فَِداٌء لََك َما اْقتََفيْنَا 
َ
 ا ـَوَثبِِّت اْل

لِْقَْيْ َسِكينَ 
َ
ـ ًة َعلَيْنَ ـَوأ تَيْنَ ـ ا إَِذا ِصيَح بِنَ ـإِنَّ   ا ـــ

َ
 ا ــا أ

يَ ـَوبِ  لُ ـاِح عَ ـالصِّ  ا ـوا َعلَيْنَ ـوَّ
 

ْعِر ِحْكَمًة«قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  -2   (197) »إِنَّ ِمَن الشِّ

ثَابٍِت رَُسوَل   -3 ْبُن  اُن  َذَن َحسَّ
ْ
اْستَأ قَالَْت:  َعنَْها،   ُ ََعئَِشَة ريَِضَ اّللَّ َعْن 

  ِ ِ    ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ ِكَْي، َفَقاَل رَُسوُل اّللَّ : »فََكيَْف بِنََسيِب« ملسو هيلع هللا ىلصيِف ِهَجاِء الُمرْشِ
َعَرُة ِمَن الَعِجْيِ  ُسلَّنََّك ِمنُْهْم َكَما تَُسلُّ الشَّ

َ
اُن: َْل    (198)  َفَقاَل َحسَّ

ر منه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َحِدُكْم َقيًْحا َخرْيٌ  قال:  ،  ومما حذَّ
َ
ْن َيْمتَِلَئ َجوُْف أ

َ
»َْل

ْن َيْمتَِلَئ ِشْعًرا«
َ
شعر بما يمأل اْلوف، وإنما  فَل ينبِغ اْلخذ من ال  (199)   ََلُ ِمْن أ

 يقتصد فيه. 

  

 

 ( 6145رواه ابلخاري )  (197)

 ( 2490)( ومسلم 6150رواه ابلخاري )  (198)

 ( 6154رواه ابلخاري )  (199)
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 5انظر رقم  .12
 6انظر رقم  .13
 10انظر رقم  .14

 

 َغَزَواٍت َسْبَع ملسو هيلع هللا ىلصَغَزْوُت َمَع النَِّبيِّ  :15 حديث

قَاَل   .15 َعنُْه  ريَِضَ اهلل  ْكَوِع 
َ
اْْل بِْن  َسلََمَة  َسبَْع  »  :َعْن  انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع  َغَزوُْت 

 « اْستَْعَملَُه َعلَيْنَا ،وََغَزوُْت َمَع ابِْن َحاِرثَةَ  ،َغَزَواٍت 

واستُ   (َغَزوُْت ) والطلب،  اإلرادة  هو  الغزو  يف  السري  اْلصل  يف  خِدمت 
أي أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص َكن هو قائد املسلمْي   (َسبَْع َغَزَواٍت   َمَع انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص )  لقتال العدو

قََرد   الغزوات، ومنها خيْب، واْلديبية، وحنْي، وذي  تلك  ابِْن  )يف  َمَع  وََغَزوُْت 
سامة بن َزيد بن حاِرثة    (َحاِرثَةَ 

ُ
 أي:لينا،  أي جعله َعمًَل ع  (اْستَْعَملَُه َعلَيْنَا)أ

 واكنوا يسمون اْلمري َعمًَل.  للجيش،  ا أمريً 

 

 وفيه مسائل

 .أن الغزو يكون مع اإلمام أو نائبه: املسألة األوىل

َواَل يرْتك ُحُضور َصََلة اْْلُُمَعة وصَلتها َمَع بر َهِذه  »:    ه264زين ت قال المُ 
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َخلفه    ابتدع ضَلال فَََل َصََلةاْْلمة وفاجرها اَلزم َما ََكَن من ابْلِْدَعة بريا فَإِن  
و َجائِر

َ
  (200) «َواْْلَهاد َمَع ُك إَِمام عدل أ

: ومما اتفق أهل العلم لَع أن نسبوه إَل السنة»:  ه287قال ابن أيب َعصم ت 
  (201) «والصَلة خلف ُك أمري جائر، والصَلة يف مجاعة، والغزو مع ُك أمري... 

قول أصحاب اْلديث وأهل السنة:  »:  ه324ت وقال أبو اْلسن اْلشعري  
   (202) «ويرون العيد واْلمعة واْلماعة خلف ُك إمام بر وفاجر... 

َهاَد َمَع ُُكِّ  »:  ه399قال ابن أيب زمنْي ت  نَِّة إِنَّ اَْْلَجَّ َواْْلِ ْهِل اَلسُّ
َ
َوِمْن قَْوِل أ

نَِّة َواْْلَقِّ  ْو فَاِجٍر ِمْن اَلسُّ
َ
  (203)  «بَرٍّ أ

ت  الصابوين  عثمان  أبو  اْلمعة  »:  ه455قال  اْلديث  أصحاب  ويرى 
ويرون   ،والعيدين، وغريهما من الصلوات خلف ُك إمام مسلم برا َكن أو فاجرا 

  (204) «ةٌ رَ جَ فَ  ةٌ رَ وَ جهاد الكفرة معهم وإن َكنوا جَ 

 

 87ص َشح السنة معتقد إسماعيل بن حيَي املزين  (200)

 يف عقيدته (201)

 295مقاالت اإلسَلميْي ت ريرت ص  (202)

 288أصول السنة ص (203)

 عقيدة السلف أصحاب اْلديث.  (204)
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 ة: طاعة اإلماماملسألة الثاني

انلَّيِبِّ   َعِن  َعنُْه،   ُ ِ ريَِضَ اّللَّ َعبِْد اّللَّ اَعُة لََعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  َوالطَّ ْمُع  »السَّ قَاَل:   ،
ِمَر بَِمْعِصيٍَة فَََل َسْمَع 

ُ
َحبَّ َوَكِرَه، َما لَْم يُْؤَمْر بَِمْعِصيٍَة، فَإَِذا أ

َ
الَمرِْء الُمْسِلِم ِفيَما أ

   (205)  َواَل َطاَعَة«

بن  قال   ت أَحد  ِمنَْها  »:    ه241حنبل  ترك  من  الَّيِت  ِزَمة  الَلَّ الّسنة  َومن 
هلهَ 

َ
اَعة  ا... والسمعخْصلَة لم يقبلَها ويؤمن بَها لم يكن من أ  وأمري   لألئمة  َوالطَّ

  وَمنْ   به،  ورضوا   عليه  انلاس  واجتمع  اْلَلفة  ويل  ومن  والفاجر  الْْب  الُْمؤمِنْيَ 
َومن  أمري  وسيم  خليفة  صار  حَّت  بالسيف  عليهم  ظهر   لَع  خرج  املؤمنْي... 
ة  من  إَِمام  ئِمَّ

َ
يّ   باْلَلفة  وأقروا   اْجتَمُعوا َعلَيْهِ   ََكنُوا   َوقد  الُْمسلمْي  أ

َ
 ََكنَ   وَجه  بِأ

و بِالرَِّضا
َ
 ( 206)  ر«اآْلثَا وََخالف الُْمسلمْي َعصا  اْْلَاِرج َهَذا  شّق  فقد الَْغلَبَة أ

 

 ( 1839( ومسلم )7144رواه ابلخاري )  (205)

 42( أصول السنة ص206)
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ََكَن ِعنْد اهلل عز وَجل  »:  ه264الُمَزيِن ت قال   ِفيَما  مر 
َ
اْْل اَعة ْلويل  والطَّ

مرضيا َواْجتنَاب َما ََكَن ِعنْد اهلل مسخطا ... َهِذه مقاالت وأفعال اْجتمع َعلَيَْها 
ة اهْلدى ئِمَّ

َ
ولوَن من أ

َ
  (207)  «املاضون اْْل

إسماعيل  قال   بن  ت حرب  العلم »:  ه280الكرماِن  أئمة  مذهب  هذا 
نة املعروفْي بها املقتدى بهم فيها، وأدركُت من أدركُت وأصحاب   اْلثر وأهل السُّ

العراق واْلجاز والشام وغريهم عليها، فمن خالف شيئًا من  أهِل  ِمْن علماِء 
هِذه املذاهب، أو طعن فيها، أو َعب قائلها فهو مبتدع خارج من اْلماعة، زائل 

سحاق بن إبراهيم بن ُمدل، عن منهج السنة وسبيل اْلق، وهو مذهب أَحد، وإ
وعبد اّللَّ بن الزبري اْلميدي وسعيد بن منصور، وغريهم ممن جالسنا وأخذنا 

واالنقياد ملن واله اّللَّ أمرك ال تَنع يدك من ...    عنهم العلم، فَكن من قوهلم:
طاعة، وال خترج عليه بسيفك حَّت جيعل اّللَّ لك فرًجا وُمرًجا، وأن ال خترج 

، وتسمع وتطيع ال تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع ُمالف لَع السلطان
وإن أمرك السلطان بأمر هو ّللَّ معصية، فليس لك أن تطيعه  مفارق للجماعة. 

  (208) «، وليس لك أن خترج عليه وال تمنعه حقهابلتة

يِب بَْكرٍ »:  ه360قال اآلجري ت 
َ
  ، َوُعثَْمانَ   ،َوُعَمرَ   ،َوقَْد َويِلَ اْْلََِلَفَة َبْعَد أ

 

 14رقم  84َشح السنة للمزين ص (207)

 9ص3اْلامع لعلوم اإلمام أَحد ج (208)
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 ِ ْجُرُه لََعَ اّللَّ
َ
ُ َعنُْهْم َخلٌْق َكِثرٌي فَِمنُْهْم َمْن َعَدَل فَأ ٍّ ريَِضَ اّللَّ َ   ، َويلَعِ َوِمنُْهْم َمْن قََصَّ

ْْسََف 
َ
َوأ َعلَيِْه  َعزَّ وََجلَّ   ِ ّلِلَّ ُب  جَيِ وََجلَّ    ،ِفيَما  َعزَّ   ِ إََِل اّللَّ اْْلَِميُع  َورََد  َوُهَو َوقَْد 

ْحُكُم اْْلَاِكِمْيَ 
َ
اَعِة لَُهْم    ،أ ْمِع َوالطَّ َمَرنَا ََنُْن بِالسَّ

َ
ََلةِ   ،يِف َغرْيِ َمْعِصيَةٍ َوقَْد أ َوبِالصَّ

َمَعُهمْ   ،َخلَْفُهمْ  َهاِد  َمَعُهمْ   ،َوبِاْْلِ َوالَْفاِجرِ   ،َوبِاْْلَجِّ  ِمنُْهْم  الَْْبِّ  ِمنُْهْم   ،َمَع  َوالَْعْدِل 
ُ َعزَّ وََجلَّ  ،َواَل ََنُْرُج َعلَيِْهمْ   ،َواْْلَائِرِ  َج اّللَّ ْْبِ َحَّتَّ ُيَفرِّ  « َوالصَّ

ْن  َلقَاَل رَُجٌل  
َ
أ َفَقاَل: »َما َعىَس  َمَرائِنَا َهُؤاَلِء؟ 

ُ
أ َتُقوُل يِف  َما  َسِعيٍد  بَا 

َ
أ يَا   :

قُوَل ِفيِهمْ 
َ
نَا  ،أ ِ    ،وَُهْم إِلِقَاَمِة ُحُدوِدنَا  ،نَاوَُهْم ِلَقْسِم َفيْئِ   ،وَُهْم ِلَغْزِونَا  ،ُهْم ِْلَجِّ َواّللَّ

ا ُيْفِسُد«   ،َوإِنَّ فُْرَقتَُهْم لَُكْفرٌ  ،إِنَّ َطاَعتَُهْم لََغيٌْظ  ْكرَثُ ِممَّ
َ
ُ بِِهْم أ  َوَما يُْصِلُح اّللَّ

بِاْْلَِريبَةِ َل َوِقيَل   َخَرَج  َخارِِجيًّا  إِنَّ  َسِعيٍد  بَا 
َ
أ يَا  »الِْمْسِكُْي    ، :  ى  َفَقاَل: 

َ
َرأ

نَْكَرهُ 
َ
نَْكُر ِمنُْه« ،ُمنَْكًرا فَأ

َ
  (209) فََوَقَع ِفيَما ُهَو أ

 

 املسألة الثالثة: طاعة األمري

 ، وطاعته ِمن طاعة السلطان. املُكّف من قبل السلطان اْلمري  وهو

ِ  عن أيب   نَّ رَُسوَل اّللَّ
َ
ُ َعنُْه: أ َطاَعِِن َفَقْد  ملسو هيلع هللا ىلصُهَريَْرَة ريَِضَ اّللَّ

َ
، قَاَل: »َمْن أ

َطاَعِِن، َوَمْن 
َ
َفَقْد أ ِمرِيي 

َ
َطاَع أ

َ
، َوَمْن أ َ ، َوَمْن َعَصاِِن َفَقْد َعََص اّللَّ َ َطاَع اّللَّ

َ
أ

 

 1182رقم  1709الرشيعة ص (209)
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ِمرِيي َفَقْد َعَصاِِن«
َ
   (210) َعََص أ

اهلِل   رَُسوُل  َبَعَث  قَاَل:   ، ٍّ يلَعِ ِمَن    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  رَُجًَل  َعلَيِْهْم  َواْستَْعَمَل  يًَّة،  َْسِ
يِل   امْجَُعوا  َفَقاَل:  ٍء،  ََشْ يِف  ْغَضبُوُه 

َ
فَأ َويُِطيُعوا،  ََلُ  يَْسَمُعوا  ْن 

َ
أ َمَرُهْم 

َ
َوأ نَْصاِر 

َ
اْْل

ْوقُِدوا نَارً 
َ
ُمْرُكْم رَُسوُل اهلِل َحَطبًا، فََجَمُعوا ََلُ، ُثمَّ قَاَل: أ

ْ
لَْم يَأ

َ
ْوقَُدوا، ُثمَّ قَاَل: أ

َ
ا، فَأ

إََِل   ملسو هيلع هللا ىلص َبْعُضُهْم  َفنََظَر  قَاَل:  فَاْدُخلُوَها،  قَاَل:  بىََل،  قَالُوا:  َوتُِطيُعوا؟  يِل  تَْسَمُعوا  ْن 
َ
أ

اهلِل   رَُسوِل  إََِل  فََرْرنَا  إِنََّما  َفَقالُوا:  فَََكنُوا    ملسو هيلع هللا ىلصَبْعٍض،  انلَّاِر،  وََسَكَن ِمَن  َكَذلَِك، 
ا رََجُعوا َذَكُروا َذلَِك لِلنَّيِبِّ   ، َفَقاَل: »لَْو َدَخلُوَها َما ملسو هيلع هللا ىلصَغَضبُُه، َوُطِفئَِت انلَّاُر، فَلَمَّ

اَعُة يِف الَْمْعُروِف«   (211) َخرَُجوا ِمنَْها، إِنََّما الطَّ

نَّ انلَّيِبَّ  عن  
َ
ِ بِْن َمْسُعوٍد، أ ُموَرُكْم َبْعِدي، رَِجاٌل    ملسو هيلع هللا ىلصَعبِْد اّللَّ

ُ
قَاَل: »َسيَيِل أ

يَا   َفُقلُْت:  ََلَة َعْن َمَواِقيِتَها«  ُروَن الصَّ َويُؤَخِّ بِابْلِْدَعِة،  َويَْعَملُوَن  نََّة،  ُيْطِفئُوَن السُّ
فْ 
َ
ْدَرْكتُُهْم، َكيَْف أ

َ
ِ إِْن أ مِّ َعبٍْد َكيَْف َتْفَعُل؟ رَُسوَل اّللَّ

ُ
لُِِن يَا اْبَن أ

َ
َعُل؟ قَاَل: »تَْسأ

» َ    (212)  اَل َطاَعَة، لَِمْن َعََص اّللَّ

اختلفت هذه اْلحاديث يف ظاهرها، فتأول فيها أهل  »ه:  273قال اْلثرم ت

 

 ( 1835( ومسلم ) 7137رواه ابلخاري )  (210)

 ( 1840( ومسلم )4340رواه ابلخاري )  (211)

َهَذا َحِديٌث َصِحيُح  ( وقال: 5528( وقال اْلبلاِن "صحيح" وأخرجه اْلاكم ) 2865رواه ابن ماجه )  (212)
 اإْلِْسنَادِ 
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 ابلدع. 

 : فقد وضعوها مواضعها، ومعانيها لكها متقاربة عندهم. فأما أهل السنة

: فتأولوا يف بعض هذه اْلحاديث مفارقة اْلئمة واْلروج  دعفأما أهل ابل
 عليهم.

فيها بعضها    والوجه  ويصدق  بعضاً،  بعضها  يفَّس  اْلحاديث  هذه  أن 
 .. بعضاً.

ال طاعة يف معصية اهلل  »ريض اهلل عنه قد فَّسه حْي قال:    وحديث يلعّ 
أوجب الطاعة  وحديث ابن عمر أيضاً مفَّس أنه إنما    «إنما الطاعة يف املعروف

السمع والطاعة لَع املرء املسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر  »  ما لم يؤمر بمعصية
ِمر بمعصية فَل سمع وال طاعة

ُ
من »  وكذلك حديث أيب سعيد   «بمعصية، فمن أ

 « أمركم بمعصية فَل تطيعوه

ابن مسعود وأنس فهما    «ال طاعة ملن عَص اهلل عز وجل»  وأما حديث 
 « ال طاعة ملن عَص اهلل عز وجل»فقالوا: أال تراه يقول    ل ابلدعأه الَّلان تأوهلما  

 !يف َشء، وإن دَع إَل طاعة عْ طَ فإذا عَص اهلل لم يُ 

املتشابه إَل املفَّس، فما جعل هذا لَع ظاهره أوىل باالتباع من    دُّ رَ وإنما يُ 
 «هللال طاعة ملن عَص ا »تلك اْلحاديث بل إنما يرد هذا إَل ما بّْي معناه فقوَل:  
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   (213) كسائر اْلحاديث. ،إنما يريد أنه ال يطاع يف معصية

 

 املسألة الرابعة: وجب على السلطان إقامة الدين

ُ  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  َحٌد إِالَّ َكبَُّه اّللَّ
َ
ْمَر يِف قَُريٍْش، اَل ُيَعاِديِهْم أ

َ
»إِنَّ َهَذا اْل

قَاُموا 
َ
يَن«يِف انلَّاِر لََعَ وَْجِهِه، َما أ   (214) ادلِّ

« قَاَم  وقال: 
َ
أ َما  ٌع  َُمَدَّ َحبيَِشٌّ  َعبٌْد  َعلَيُْكْم  َر  مِّ

ُ
أ َوإِْن  ِطيُعوا، 

َ
َوأ َواْسَمُعوا 

  (215) « ِفيُكْم ِكتَاَب اهلِل َعزَّ وََجلَّ 

 املسألة اخلامسة: أمراء السوء

َمَراُء يَْكِذبُونَ »:  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ُ
َقُهْم  َويَْظِلُمونَ   إِنََّها َستَُكوُن أ ، َفَمْن َصدَّ

َّ اْْلَوَْض،  يَرُِد يلَعَ َولَْسُت ِمنُْه، َواَل   ، فَلَيَْس ِمِنَّ ََعَنُهْم لََعَ ُظلِْمِهْم، 
َ
َوأ بَِكِذبِِهْم، 

 َّ نَا ِمنُْه، وََسرَيُِد يلَعَ
َ
، َوأ ْقُهْم بَِكِذبِِهْم، َولَْم يُِعنُْهْم لََعَ ُظلِْمِهْم َفُهَو ِمِنِّ   َوَمْن لَْم يَُصدِّ

  (216)« اْْلَوَْض 

 

 . زدت اْلحاديث يف مواضعها إليضاح املعىن اذلي أراده الشيخ.  249اْلديث ومنسوخه صناسخ  (213)

 (  3500رواه ابلخاري )  (214)

 إسناده صحيح لَع َشط مسلم ( قال املحققون: 16649رواه أَحد )   (215)

(216)  ( « ورواه ابن  إسناده صحيح لَع َشط الشيخْي( عن حذيفة، وقال املحققون: »23260رواه أَحد 
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اهلِل   رَُسوِل  َعْن  َمالٍِك،  بِْن  َعوِْف  يَن    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  ِ اذلَّ ِتُكُم  ئِمَّ
َ
أ »ِخيَاُر  قَاَل: 

يَن  ِ ِتُكُم اذلَّ ئِمَّ
َ
اُر أ بُّونَُكْم، َويَُصلُّوَن َعلَيُْكْم َوتَُصلُّوَن َعلَيِْهْم، َوَِشَ بُّوَنُهْم َوحُيِ َُتِ

اهلِل،   رَُسوَل  يَا  ِقيَل:  َويَلَْعنُونَُكْم«،  َوتَلَْعنُوَنُهْم  َويُبِْغُضونَُكْم،  فَََل ُتبِْغُضوَنُهْم 
َ
أ

ْيتُْم ِمْن ُواَلِتُكْم 
َ
ََلَة، َوإَِذا َرأ قَاُموا ِفيُكُم الصَّ

َ
يِْف؟ َفَقاَل: »اَل، َما أ ُننَابُِذُهْم بِالسَّ

  (217) َشيْئًا تَْكَرُهونَُه، فَاْكَرُهوا َعَملَُه، َواَل تََْنُِعوا يًَدا ِمْن َطاَعٍة«

َمَع رَُسوِل اقَاَل   ْميِش 
َ
أ : ُكنُْت  َذرٍّ بُو 

َ
ْخَوفُِِن  »َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصهلِل  أ

َ
أ اِل  جَّ لََغرْيُ ادلَّ

يِت  مَّ
ُ
ْخَوفَُك   «لََعَ أ

َ
اِل أ جَّ ي َغرْيُ ادلَّ ِ قَالََها ثَََلثًا. قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل اهلِل، َما َهَذا اذلَّ

ِتَك؟ قَاَل:  مَّ
ُ
ًة ُمِضلِّْيَ »لََعَ أ ئِمَّ

َ
  (219)  (218)  «أ

 

 ( عن كعب بن عجرة 282يف صحيحه ) حبان 

 (  1855رواه مسلم )  (217)

 صحيح لغريه( وقال املحققون: 21296رواه أَحد )   (218)

: قَاَل ُعَمُر    ( 219) نَْصارِيَّ
َ
ْمٍر فََل تَْكتُْمِِن. قَاَل:  -َيْعِِن ِلَكْعٍب    - عن ُعَمرْي بِْن َسْعٍد اْْل

َ
لَُك َعْن أ

َ
ْسأ

َ
: إِِنِّ أ

ٍد َصىلَّ اهلُل َعلَيْ  ِة ُُمَمَّ مَّ
ُ
فُُه لََعَ أ ٍء خَتَوَّ ْخوَُف ََشْ

َ
ْعلَُمُه. قَاَل: َما أ

َ
ْكتُُمَك َشيْئًا أ

َ
ًة  هِ َواهلِل اَل أ ئِمَّ

َ
 وََسلََّم؟ قَاَل: أ

ْعلََمِنيِه رَُسوُل اهلِل  
َ
َْسَّ َذلَِك إِيَلَّ َوأ

َ
 . ملسو هيلع هللا ىلص ُمِضلَِّْي. قَاَل ُعَمُر: َصَدقَْت، قَْد أ

( أَحد  وقالو 293رواه  ضعيف.  اْلرنؤوط:  شعيب  بإَشاف  املحققون  فقال  تصحيحه،  يف  اختلفوا    )
.  هذا إسناد جيد (  748بن كثري يف مسند الفاروق ). قال اإسناده حسناملحققون بإَشاف أَحد شاكر:  

وسبب اْلَلف: زهري بن سالم وقد قال عنه ادلارقطِن: َحيص منكر اْلديث. ووثقه ابن حبان، وابن  
حبان َشطه باتلوثيق واسع جدا، ولم أجد َل توثيًقا معتًْبا. وسبب ذكري َل هنا انِن كنت جعلته يف  

ن كثري َل، ثم ملا نظرت يف إسناده وجدت الضعف أقرب. ومع  أصل الكتاب اعتمادا لَع تصحيح اب
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 اإلنكار على السلطاناملسألة السادسة: 

نَْكَرُه: لَْم َيْقبَلُْه قَلْبُُه َولَْم َيْعرَتِْف »ه:  395قال ابن فارس ت 
َ
َء َوأ ْ نَِكَر اليشَّ

لَِسانُهُ  الُمنَْكرِ »ه:  393وقال اْلوهري ت  (220)«بِِه  تغيري    ( 221)  «وانلَكرُي واإلنْكاُر: 
العسكري ت أبو هَلل  لم جيوز   قولك»ه:  395وقال  أنه  يفيد  أنكر منه كذا 

  (222) «فعله، وقولك أنكره عليه يفيد أنه بْي أن ذلك ليس بصَلح َل

مِّ َسلََمَة، َزْوِج انلَّيِبِّ  
ُ
نَُّه قَاَل: »إِنَُّه يُْستَْعَمُل َعلَيُْكْم   ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن انلَّيِبِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

َ
أ

نَْكَر َفَقْد َسِلَم، َولَِكْن 
َ
َمَراُء، َفتَْعِرفُوَن َوُتنِْكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن أ

ُ
أ

اَل ُنَقاِتلُُهْم؟ قَاَل: »اَل، َما َصلَّْوا« َمْن ريَِضَ َوتَاَبَع«
َ
  (223) قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل، أ

ِقيُموا يِف  
ُ
نَاٍس، َوقَْد أ

ُ
اِم لََعَ أ َعْن ِهَشاِم بِْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم، قَاَل: َمرَّ بِالشَّ

اْْلََراِج،  يِف  بُوَن  ُيَعذَّ ِقيَل:  َهَذا؟  َما  َفَقاَل:  يُْت،  الزَّ لََعَ رُُءوِسِهِم  ْمِس، وَُصبَّ  الشَّ
اهلِل   إِِنِّ َسِمْعُت رَُسوَل  َما 

َ
أ بُوَن يِف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل:  ُيَعذِّ يَن  ِ ُب اذلَّ ُيَعذِّ اهلَل  »إِنَّ  َيُقوُل:   ،

 

 كون معناه ثابت يف أحاديث صحاح، إال أنه ليس لَع َشيط يف كتيب باالحتجاج بالصحيح فقط.

 مقاييس اللغة  (220)

 الصحاح  (221)

 ( 331الفروق اللغوية )  (222)

 ( 1854)رواه مسلم   (223)
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ْنيَا«   (224)  ادلُّ

 

 املسألة السادسة: النصيحة السلطان

ت فارس  ابن  " :  ه395قال  لََعَ    " نََصحَ »  يَُدلُّ  ْصٌل 
َ
أ َواْْلَاُء  اُد  َوالصَّ انلُّوُن 

انلصح: جيري َمرى فعٍل  » قال الراغب.  و  (225)  «ُمََلَءَمٍة بَْْيَ َشيْئَْْيِ َوإِْصََلٍح لَُهَما
   (226) «أو قوٍل فيه صَلح صاحبه

نَِصيَحٌة  :  الضعيفيف اْلديث    ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن رسول اهلل   ِعنَْدُه  ََكنَْت  »َمْن 
ي   ُخْذ بِيَِدهِ، َويْلُْخِل بِِه، فَإِْن قَِبلََها قَِبلََها، ذِلِ

ْ
ُسلَْطاٍن فَََل يَُكلُِّمُه بَِها َعََلِنيًَة، َويْلَأ

ي ََلُ« ِ ي َعلَيِْه َواذلَّ ِ دَّى اذلَّ
َ
 ( 227)  َوإِالَّ ََكَن قَْد أ

 

 ( 2613رواه مسلم )   (224)

 مقاييس اللغة  (225)

 نقله السمْي اْلليب يف عمدة اْلفاظ (226)

. وقال:  َعْمُرو ْبُن إِْسَحاَق بِْن إِبَْراِهيَم بِْن الَْعََلِء بِْن ُزَريٍْق اْْلِْميِصُّ ( من طريق  5269رواه اْلاكم )   (227)
َُيَرَِّجاهُ  َولَْم  اإْلِْسنَاِد،  َحِديٌث َصِحيُح  ابن أيب َعصمَهَذا  رواه  واه.  ابن زريق  قال اذلهيب:  السنة    .  يف 

 . اْلديث صحيح بمجموع طرقه( وقال اْلبلاِن: 1098)

 قلت: َل أسانيد:
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 عبد اهلل بن سالم: سناد  االسناد اْلول، إ 

 روي عن عبد اهلل بن سالم من طريقْي

 :اْلول

  ِقال أبو حاتم: شيخ  .  َريٍْق اْْلِْميِصُّ بْ إِبَْراِهيَم بِْن الَْعََلِء بِْن زُ   ْبنُ   ْسَحاُق ]واسمه إِ   َريٍْق بْ زُ بن    ْسَحاُق إ
. : ليس بثقةقال النسايئ. ال بأس به ولكنهم حيسدونه، سمعت حيَي بن معْي أثىن عليه خريا 

 [ قال ُممد بن عون: ما أشك أن إسحاق بن زبريق يكذبو

  [ عرف عداتله: ال تُ يبقال اذله بن الضحاك]َعْمُرو ْبُن اْْلَارِِث عن 

  بِْن َسالِمٍ َعْن ِ  [: ليس به بأسقال النسايئ]اْلشعري.  َعبِْد اّللَّ

   ِّبَيِْدي  [ : ثقة، والنسايئي ، وأبو زرعة الرازابن املديِن  ، ويلعّ قال العجيل]ُممد بن الويلد.  َعِن الزُّ

  َأما  اتلابيع،  "فَُضيِْل بِْن فََضالََة الَْهْوَزيِنِّ  انه " -واهلل أعلم-]قلت: الصواب  َثنَا الَْفْضُل ْبُن فََضالَة
اِم، َرَوى َعنُْه  »قوام السنة اْلصبهاِن:    عنه  االسم املذكور فلم أجد َل ترمجة. قال ْهِل الشَّ

َ
أ ِمْن 

 ُ ْبُن َعْمٍرو رََِحَُه اّللَّ ِ بِْن  » وقال اذلهيب:    [898سري السلف ص]  «َصْفَواُن  وَرَوى َعْن: َعبِْد اّللَّ
، َوفََضالََة بِْن ُعبَيْدٍ  ، وََصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو، َوُمَعاِويَُة ْبُن َصاِلٍح. ،  بَُّْسٍ بَيِْديُّ ُد ْبُن الَْويِلِد الزُّ   َوَعنُْه: ُُمَمَّ

 [ [ 209]تاريخ اإلسَلم  َواَكَن ثقة.

  ٍيَُردُّ إََِل ََعئِذ 

  ُُه ََعئٌِذ إََِل ج  بَرْيِ بِْن ُنَفرْيٍ يَُردُّ

تَاُه ِهَشاُم ْبُن َحِكيمٍ  •
َ
ََشَِي َوَقَع لََعَ َصاِحٍب َداَرا ِحَْي فُِتَحْت، فَأ

َ
نَّ ِعيَاَض ْبَن َغنٍْم اْْل

َ
 ... اْلديث أ

 

 وبهذا الطريق رواه ُك من: 
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 ابلخاري يف اتلاريخ قال: قال إسحاق..  -

، ( قال:  5269اْلاكم انليسابوري )  - ِ ابْلَْغَداِديُّ ِد بِْن َعبِْد اّللَّ ُد ْبُن ُُمَمَّ بُو َجْعَفٍر ُُمَمَّ
َ
نَا أ ْخَْبَ

َ
َثنَا    أ

  ، ٍّ اْْلَافُِظ، َثنَا َعْمُرو ْبُن إِْسَحاَق بِْن إِبَْراِهيَم بِْن الَْعََلِء بِْن ُزَريٍْق اْْلِْميِصُّ بُو يلَعِ
َ
قال اْلبلاِن: لم ]أ

يِب َث  . قلت: وأنا[أجد َل ترمجة
َ
 ... نَا أ

، بِبَْغَدادَ (  16660ابليهيق يف الكْبى ) - بُو الَْقاِسِم َعبُْد الرََّْحَِن ْبُن ُعبَيِْد اهلِل اْْلُْرِفُّ
َ
نَا أ ْخَْبَ

َ
َثنَا ََحَْزُة    ، أ

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل، َثنَا إِْسَحاُق ْبُن إِبَْراِهيَم بِْن  ِد بِْن الَْعبَّاِس، َثنَا ُُمَمَّ بُو    ْبُن ُُمَمَّ
َ
َثنَا أ الَْعََلِء، ح وََحدَّ

، َثنَا َعْمُرو بْ  ِد بِْن َعبِْد اهلِل ابْلَْغَداِديُّ ُد ْبُن ُُمَمَّ بُو َجْعَفٍر ُُمَمَّ
َ
 أ

َ
ْنبَأ

َ
ُن إِْسَحاَق بِْن  َعبِْد اهلِل اْْلَافُِظ، أ

 ... إِبَْراِهيَم بِْن الَْعََلِء بِْن ِزبِْريٍق اْْلِْميِصُّ 

يِب ح والشاميْي الطْباِن يف الكبري  -
َ
، َثنَا أ َثنَا َعْمُرو ْبُن إِْسَحاَق بِْن ِزبِْريٍق اْْلِْميِصُّ َثنَا  وَحدَّ َحدَّ

َعبُْد الرََّْحَِن ْبُن ُمَعاِويََة  . قلت: وأنا[ وقال اْلبلاِن: لم أجد َل ترمجة] ُعَماَرُة ْبُن َوِثيَمَة الِْمَْصِيُّ 
: لم أعرفه. وقال أيضا: َمهول العدالة؛ كما يفيده الكم  قال اْلبلاِن]قال اْلبلاِن:  الُْعتيِْبُّ 

 ... قَااَل: َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ِزبِْريٍق اْْلِْميِصُّ . قلت: وال أنا[ السمعاِن

 

 الطريق اثلاِن إَل عبد اهلل بن سالم 

 (  1098ابن أيب َعصم يف السنة )رواه 

  ُد ْبُن َعوٍْف َثنَا ُُمَمَّ  ،  ]ثقة[ َحدَّ

  ،[ء: ليس بيشقال النسايئ]ثنا َعبُْد اْْلَِميِد ْبُن إِبَْراِهيَم 

الزبيد، إال أنه ذهبت كتبه، فقال: ال   قال أبو حاتم: واكن ذكر أنه سمع كتب عبد اهلل بن سالم، عن 
بأكرث  أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: ال أحفظها. فلم يزاولوا به حَّت الن، ثم قدمت َحص بعد ذلك،  

الكتاب يروون عنه هذا  فإذا قوم  ابن زبريق ولقنوه وقالوا:  .  من ثَلثْي سنة،  ، فحدثهم به،  عرض عليه كتاب 
 ء، رجل ال حيفظ، وليس عنده كتب. وليس هذا بيش
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  ٍبِْن َسالِم ِ  َعْن َعبِْد اّللَّ

 فعاد اْلمر إَل زبريق

 

 اإلسناد اثلاِن، اسناد بقية بن الويلد:  

  ْووثقه النسايئ وأبو داود[  قال أبو حاتم: صدوق ـه  250]ت َمانَ َعْمُرو ْبُن ُعث   

   َثنَا سئل حيَي بن معْي عن بقية، فقال: إذا حدث عن اثلقات مثل  ـه 17]بن الويلدت  بَِقيَّةُ َحدَّ
قال أبو زرعة: بقية عجب  . وصفوان بن عمرو وغريه، وأما إذا حدث عن أولك املجهولْي فَل 

. قلت: ولعل  : إذا قال: " حدثنا وأخْبنا "، فهو ثقةقال النسايئ. واثلقات، فهو ثقةإذا روى عن  
سنة، واسمعوا    ال تسمعوا من بقية ما َكن يفقول ابن عيينة فيه َكن من قبيل االحتياط، إذ قال:  

 قلت: هنا ِصح باتلحديث[ ثواب وغريه.  منه ما َكن يف

  َثنَا َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو قال أبو حاتم: سألت حيَي بن معْي عنه، فأثىن     ـه 155ت  ىكالسكس]  َحدَّ
 [عليه خريا 

  ٍيِْح بِْن ُعبَيْد ، عن دحيم: من شيوخ  قال عثمان بن سعيد ادلاريم ـه100ت بعد  ]اْلضيم   َعْن َُشَ
 [ َحص الكبار، ثقة

َل سماَعً من عياض  َشيح بن عبيد اْلضيم لم يذكروا  وهنا علة أخرى ذكرها ُمققو املسند بإَشاف اْلرنؤوط: 
اهليثيم  . وقال (1097وال من هشام، ولعل بينهما جبري بن نُفري كما يف رواية ابن أيب َعصم اآلتية يف "السنة" رقم )

 رواه أَحد ورجاَل ثقات إال أِن لم أجد لرشيح من عياض وهشام سماَع وإن َكن تابعيا :229ص5جيف املجمع 

ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ قَاَل ِعيَاُض ْبُن َغنٍْم لِِهَشامِ  • لَْم تَْسَمْع بَِقْوِل رَُسوِل اّللَّ
َ
 ...اْلديث.  بِْن َحِكيٍم: أ

 رواه بهذا الطريق: 
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َمْشيِقُّ (  977الطْباِن يف الشاميْي ) - بُو ُزرَْعَة ادلِّ
َ
َثنَا أ ]عبد الرَحن بن عمرو. قال ابن   َحدَّ

قال حيَي بن معْي: ثقة  ] ، َثنَا يَِزيُد ْبُن َعبِْد َربِِّه اْْلُرُْجِِسُّ [َكن صدوقا ثقةأيب حاتم: 
 ، َثنَا بَِقيَّةُ [صاحب حديث

 

 االسناد اثلالث، اسناد إسماعيل بن عياش: 

 [ .فقال: ما حدث عن  قال أبو داود: سألت أَحد عن إسماعيل بن عياشإسماعيل بن عياش ،
: ي وقال ابلخار. مشاَيهم. قلت: الشاميْي؟ قال: نعم. فأما ما حدث عن غريهم، فعنده مناكري
وإذا حدث عن غري أهل بدله، ففيه نظر.  قلت: وضمضم    إذا حدث عن أهل بدله فصحيح، 

 َِحيص[ 

   ،وقال أبو حاتم:  ، ثقة  ، عن حيَي بن معْي:قال عثمان بن سعيد ادلاريم]َعْن َضْمَضِم بِْن ُزرَْعَة
 [ضعيف.

  ٍيِْح بِْن ُعبَيْد  َعْن َُشَ

 

 وعن ابن عياش مروي بطريقْي 

 الطريق اْلول: 

 ( قال 1079ابن أيب َعصم )

  ،ُد ْبُن َعوٍْف َثنَا ُُمَمَّ  [ : ثقة ـهقال النسايئ 273 ـهأو   272]َحدَّ

   ،ُد ْبُن إِْسَماِعيَل َثنَا ُُمَمَّ : سئل أبو داود عنه فقال : لم يكن  ي قال أبو عبيد اآلجر]بن عياش  َحدَّ
 [بذاك
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 ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:  نوح  لَُكمْ قال  نَْصُح 
َ
َوأ َريبِّ  رَِسااَلِت  بَلُِّغُكْم 

ُ
﴿ ﴾  أ َواَل  وقال: 

ُيْغِويَُكْم ُهَو   ْن 
َ
أ يُِريُد   ُ إِْن ََكَن اّللَّ نَْصَح لَُكْم 

َ
أ ْن 

َ
أ رَْدُت 

َ
أ إِْن  َينَْفُعُكْم نُْصِح 
تُرَْجُعونَ  َوإيَِلِْه  ﴿﴾  َربُُّكْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  صالح  َريبِّ    يَاوقال  رَِسالََة  بْلَْغتُُكْم 

َ
أ لََقْد  قَْوِم 

لَُكمْ  ﴿ َونََصْحُت  ملسو هيلع هللا ىلص  شعيب  وقال  لَقَ   يَا﴾  َريبِّ  قَْوِم  رَِسااَلِت  بْلَْغتُُكْم 
َ
أ ْد 

 ﴾  َونََصْحُت لَُكمْ 

 

 اخلارجني على اإلمام أصنافاملسألة السابعة: 

ْربََعةٌ » قال ابن قدامة: 
َ
ْصنَاٌف أ

َ
 َواْْلَارُِجوَن َعْن َقبَْضِة اإْلَِماِم، أ

َحُدَها، قَْوٌم اْمتَنَُعوا ِمْن َطاَعِتِه، وََخرَُجوا َعْن َقبَْضِتهِ 
َ
ِويلٍ بِغَ   أ

ْ
، َفَهُؤاَلِء رْيِ تَأ

 

 َحلوه لَع أن حيدث فحدث  ،: لم يسمع من أبيه شيئا الرازيقال أبو حاتم  علة: 

 ،يِب
َ
 ثنا أ

 : اثلاِن الطريق  

 ( 5425أبو نعيم يف معرفة الصحابة  ) ٍّ ْبُن يلَعِ ُد  َثنَا ُُمَمَّ ِد بِْن ََحَّادٍ ،  َحدَّ ْبُن ُُمَمَّ ثنا  ،  ثنا اْْلَُسْْيُ 
اكِ  حَّ اِب ْبُن الضَّ  . ثنا إِْسَماِعيُل ْبُن َعيَّاٍش [ مرتوك كذبه أبو حاتم]اْلميص.  َعبُْد الْوَهَّ

 

د بقية عن َشيح، وهو منقطع، واسناد زبريق ال  اْلَلصة: أنظف اسانيد هذا اْلديث هو إسنا 
 يعضده، زبريق واه، رواه عن ضعيف، فَل يمكن أن نعضد به حديثًا منقطًعا. فاْلديث ضعيف 
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ِت ُحْكُمُهْم يِف بَاٍب ُمْفَرٍد.  
ْ
رِْض بِالَْفَساِد، يَأ

َ
اُع َطِريٍق، َساُعوَن يِف اْْل  ُقطَّ

نَُّهْم َنَفٌر يَِسرٌي، اَل َمنََعَة لَُهمْ 
َ
ِويٌل، إالَّ أ

ْ
، ََكلَْواِحِد َوااِلثْنَْْيِ اثلَّاِِن: قَْوٌم لَُهْم تَأ

َمْذَهُب  وَُهَو  ْصَحابِنَا، 
َ
أ ْكرَثِ 

َ
أ قَْوِل  يِف  َطِريٍق،  اُع  ُقطَّ َفَهُؤاَلِء  َوََنْوِِهْم،  ةِ  َوالَْعرَشَ

ِِي، َوإِْن 
ْ
يُْت َرأ

َ
ا َجَرَح َعِليًّا، قَاَل لِلَْحَسِن: إْن بَِرئُْت َرأ نَّ اْبَن ُملَْجٍم لَمَّ

َ
؛ ِْل افِيِعِّ الشَّ

ثْبَتْنَا لِلَْعَدِد الْيَِسرِي ِمتُّ فَََل ُتَمثِّلُوا بِِه. 
َ
نَا لَْو أ نَّ

َ
فَلَْم يُثِْبْت ِلِفْعِلِه ُحْكَم ابْلَُغاةِ. َوِْل

ْمَواِل انلَّاِس. 
َ
فََْض إََل إتََْلِف أ

َ
تْلَُفوُه، أ

َ
 ُحْكَم ابْلَُغاةِ، يِف ُسُقوِط َضَماِن َما أ

بُو بَْكٍر: اَل فَْرَق بَْْيَ الَْكِثرِي َوالَْقلِ 
َ
أ إَذا َوقَاَل  ابْلَُغاةِ  يِل، وَُحْكُمُهْم ُحْكُم 

 َخرَُجوا َعْن َقبَْضِة اإْلَِماِم.  

وََعِليًّا   ُعثَْماَن  ُروَن  َوُيَكفِّ نِْب،  بِاذلَّ ُروَن  يَُكفِّ يَن  ِ اذلَّ اْْلََواِرُج  اثلَّاِلُث: 
َبرْيَ  َحابَِة، َويَْستَِحلُّوَن ِدَماَء ا َوَطلَْحَة َوالزُّ ْمَوالَُهْم، إالَّ ، َوَكِثرًيا ِمْن الصَّ

َ
لُْمْسِلِمَْي، َوأ

ُبَغاٌة،  نَُّهْم 
َ
أ ِريَن،  خِّ

َ
الُْمتَأ ْصَحابِنَا 

َ
أ ِمْن  الُْفَقَهاِء  قَْوِل  َفَظاِهُر  َمَعُهْم،  َخَرَج  َمْن 

، ومَُجُْهوِر الُْفَقَهاِء، َوَكِثرٍي مِ   ،ُحْكُمُهْم ُحْكُمُهمْ  افِيِعِّ يِب َحِنيَفَة، َوالشَّ
َ
ْن وََهَذا قَْوُل أ

ْهِل اْْلَِديِث 
َ
َوَمالٌِك يََرى اْستِتَاَبتَُهْم، فَإِْن تَابُوا، َوإِالَّ قُِتلُوا لََعَ إفَْساِدِهْم، اَل لََعَ  ،  أ

   ُكْفرِِهْم.

اٌر   نَُّهْم ُكفَّ
َ
ْهِل اْْلَِديِث إََل أ

َ
، َعْن ...  وََذَهبَْت َطائَِفٌة ِمْن أ وََذَكَر اْبُن َعبِْد الَْْبِّ

  ، ٍّ ُ َعنُْه  ريَِضَ   - يلَعِ اٌر ُهْم؟ قَاَل: ِمْن الُْكْفِر   - اّللَّ ُكفَّ
َ
أ ْهِل انلَّْهِر، 

َ
أ نَُّه ُسئَِل َعْن 

َ
أ

َ إالَّ قَِليًَل. ِقيَل: َفَما ُهْم؟  وا. ِقيَل: َفُمنَافُِقوَن؟ قَاَل: إنَّ الُْمنَافِِقَْي اَل يَْذُكُروَن اّللَّ فَرُّ
َصاَبتُْهْم فِتْنَ 

َ
وا، َوبََغْوا َعلَيْنَا، َوقَاتَلُونَا َفَقاتَلْنَاُهْم. قَاَل: ُهْم قَْوٌم أ ٌة، َفَعُموا ِفيَها وََصمُّ
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نَا َويِلُّ َديِم، 
َ
فَأ فَإِْن ِعْشُت  ْحِسنُوا إَسارَُه، 

َ
أ لِلَْحَسِن:  ُملَْجٍم، قَاَل  اْبُن  ا َجرََحُه  َولَمَّ

بِْن  ُعَمَر  ُي 
ْ
َرأ وََهَذا  بَيِت.  َكَضْ بٌَة  فََضْ ِمّت  ِمْن    َوإِْن  َوَكِثرٍي  ِفيِهْم،  الَْعِزيِز  َعبِْد 

 الُْعلََماِء. 

ابِعُ  نُْف الرَّ ، ََيْرُُجوَن َعْن َقبَْضِة اإْلَِماِم، َوَيُروُموَن  :  الصِّ ْهِل اْْلَقِّ
َ
قَْوٌم ِمْن أ

ِويٍل َسائِغٍ 
ْ
ِهْم إََل مَجِْع اْْلَيِْش، فَ َخلَْعُه تَلَأ َهُؤاَلِء ابْلَُغاُة، ، َوِفيِهْم َمنََعٌة حَيْتَاُج يِف َكفِّ

يَن نَْذُكُر يِف َهَذا ابْلَاِب ُحْكَمُهْم، َوَواِجٌب لََعَ انلَّاِس َمُعونَُة إَماِمِهْم، يِف قِتَاِل  ِ اذلَّ
، َوظَ  ْهُل ابْلَِْغِ

َ
ُهْم لَْو تََرُكوا َمُعوَنتَُه، لََقَهَرُه أ نَّ

َ
ِل ابْلَاِب؛ َوِْل وَّ

َ
َهَر  ابْلَُغاةِ؛ لَِما َذَكْرنَا يِف أ

رِْض 
َ
 انتىه (228)  «الَْفَساُد يِف اْْل

 

حزم  ابن  ُسلَيَْماَن،  » :  ه456ت  قال  يِب 
َ
َوأ  ، افِيِعِّ َوالشَّ َحِنيَفَة،  يِب 

َ
أ َعْن  َجاَء 

نَّ اْْلَارَِجَة لََعَ اإْلَِماِم إَذا َخرََجْت ُسئِلُوا َعْن ُخُروِجِهْم؟ فَإِْن َذَكُروا  
َ
ْصَحابِِهْم: أ

َ
َوأ

َء َعلَيِْهْم، َوإِْن َمْظلََمٌة ُظِلمُ  نِْصُفوا، َوإِالَّ ُدُعوا إََل الَْفيْئَِة، فَإِْن فَاُءوا فَََل ََشْ
ُ
وَها أ

يًْضا
َ
بَْوا قُوِتلُوا، َواَل نََرى َهَذا إالَّ قَْوَل َمالٍِك أ

َ
  (229) «أ

  

 

 ( 523ص8املغِن )ج  (228)

 ( 336ص11املحىل )ج (229)
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 ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادَِّخُروا: 16 حديث

ْكَوِع قَاَل َعْن َسلََمَة بِْن   .16
َ
َمْن َضَحَّ ِمنُْكْم فَََل يُْصِبَحنَّ  »  : قَاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  : اْْل

ءٌ  ا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل قَالُوا   «َبْعَد ثَاثِلٍَة َوبَيِقَ يِف بَيِْتِه ِمنُْه ََشْ يَا رَُسوَل    : فَلَمَّ
 »  :قَاَل ؟  اهلل َنْفَعُل َكَما َفَعلْنَا ََعَم الَْمايِض 

َ
ِخُروا فَإِنَّ َذلَِك  لُكُوا َوأ ْطِعُموا َوادَّ

ْن تُِعينُوا ِفيَها
َ
رَْدُت أ

َ
 «الَْعاَم ََكَن بِانلَّاِس َجْهٌد فَأ

 

( فَل يطلع عليه  فَََل يُْصِبَحنَّ ( ذبح أضحيته يف العيد )َمْن َضَحَّ ِمنُْكمْ )
( ثَاثِلَةٍ الصباح  )َبْعَد  اثلالث  ايلوم  يف  بَيِْتِه  (  يِف  ءٌ َوَبيِقَ  ََشْ من (  ِمنُْه  يعِن 
 لَع الفقراء. ما يزيد عن ذلك    فله أن يأكل منها ثَلثة أيام، ويوزع  ، اْلضحية

 

ا ََكَن الَْعاُم الُْمْقِبُل قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلل َنْفَعُل َكَما َفَعلْنَا ََعَم  )قال سلمة:   فَلَمَّ
ْطِعُموا َوادَِّخُرواقَاَل: )  (الَْمايِض؟

َ
ة، ( فألُكُوا َوأ خْبهم ِبواز االدِّخار دون تقييد مدَّ

 ( حاجةفَإِنَّ َذلَِك الَْعاَم ََكَن بِانلَّاِس َجْهدٌ فاْلكل، واإلطعام واالدِّخار لكه مباح )
ْن تُِعينُوا ِفيَها)

َ
رَْدُت أ

َ
يف ذلك العام، يلعينوا    سبب منعهم من االدِّخاروهذا    (فَأ

 أهل اْلاجة. 
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 وفيه مسائل:

 املسألة األوىل: حكم األضحية

بوجوبها والشعيب    :قال  ومكحول    ، َواثلَّْورِيُّ   ، َوَمالٌِك ،  َربِيَعةُ و  (230)َماهد 
ْوَزاِعُّ 

َ
اءِ   َعِن وديللهم ما جاء  ،  ( 231)وُممد بن اْلسن  ،أبو حنيفةو  ،َواللَّيُْث   ،َواْْل  الَْْبَ
نَّ   ََعزٍِب،  بِْن 

َ
بَا  َخاََلُ   أ

َ
نْ   َقبَْل   َذبَحَ   ِنيَاٍر،  ْبنَ   بُرَْدةَ   أ

َ
 رَُسوَل   يَا:  َفَقاَل   ،ملسو هيلع هللا ىلص  انلَّيِبُّ   يَْذبَحَ   أ

لُْت   َوإِِنِّ   ،يُْشتَىَه ِفيِه اللَّْحمُ   يَْومٌ   َهَذا  إِنَّ   اهلِل، ْطِعمَ   نَِسيَكيِت   َعجَّ
ُ
ْهيِل   ِْل

َ
 وَِجرَياِِن   أ

ْهَل 
َ
ِعدْ : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   َفَقاَل   َدارِي،   َوأ

َ
 ِعنِْدي   إِنَّ   اهلِل،  رَُسوَل   يَا:  َفَقاَل   ،«نُُسًَك   أ

 َخرْيُ   يِهَ : »َفَقاَل   َْلٍْم،  َشاَتْ   ِمنْ   َخرْيٌ   يِهَ   عزة عمرها أقل من سنة[]أي: مِ   لََبٍ   َعنَاَق 
َحدٍ  َعنْ  َجَذَعةٌ   جَتِْزي  َواَل  نَِسيَكتَيَْك،

َ
  (232)«كَ َبْعدَ  أ

نٍَس، َعنْ و
َ
ََلةِ، َقبَْل  َذبَحَ  َمنْ : »ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِبُّ  قَاَل : قَاَل  أ   (233)  «فَلْيُِعدْ  الصَّ

  َجَذَعةٌ   جَتِْزي   َواَل »  :قالوا هذا أمر باإلَعدة فيدل لَع الوجوب، كذلك قوَل
َحدٍ  َعنْ 

َ
 يدل لَع الوجوب.  لفظ اإلجزاء  « َبْعَدكَ  أ

 

 9ص6املحىل ج (230)

 435ص9املغِن ج 228ص 5االستذَكر ج (231)

 فظ َل( والل1961( ومسلم )965رواه ابلخاري )  (232)

 ( 954رواه ابلخاري )  (233)
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باإلَعدة لَع أساس أن اذلي أراد اتلضحية  وهذا استدالل ضعيف، فأمره 
   ، فأمره باإلَعدة يلضح أصحية صحيحة.فذبح قبل الصَلة لم تصح ذبيحته

  يلزمبمعىن ال تصح كأضحية، وليس  «  ال جتزئ عن أحد بعدك»وقوَل:  
 منه الوجوب. 

يِب   َعنْ واستدلوا بما روي  
َ
نَّ   ُهَريَْرَة،  أ

َ
ِ   رَُسوَل   أ   َسَعٌة،   ََلُ   نَ َكَ   َمنْ : » قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ

، َولَمْ  نَا َيْقَربَنَّ  فَََل  يَُضحِّ   (234)  «ُمَصَلَّ

. قال  روي مرة موقوفًا، ومرة مرفوًَع و،  عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا غري ثابت
ْكرَثُ »ابن عبد الْب:  

َ
يِب   قَْولِ   ِمنْ   جَيَْعلُونَهُ   َواْْل

َ
  َوالَْمْوقُوُف »وقال أبو داود    (235)  «ُهَريَْرةَ   أ

َصحُّ 
َ
اَل الصحة من املرفوع،   أقرب بل أنه  ال يعِن انه صحيح،    «أصح»وقوَل    (236)  «أ

ا»وقال ابن قدامة:    (237) ولم أجد َل إسنادا ثابتًا   مَّ
َ
َفهُ   َفَقدْ   َحِديثُُهمْ   فَأ ْصَحاُب   َضعَّ

َ
  أ

 

 ( 3123رواه ابن ماجه )  (234)

 ( 229ص5االستذَكر )ج  (235)

 ( 1809السنن الصغري ) (236)

  بِْن   الرََّْحَِن   َعبْدِ   بِْن   ِعيىَس ( موقوفا من طريق  19013( وابليهيق يف الكْبى )4743رواه ادلارقطِن )  (237)
نَْصارِيِّ   فَْرَوةَ 

َ
( مرفوَع وفيه عمرو بن العقييل وهو مرتوك، ولم  4762ادلارقطِن )، وهو واه.  ورواه  اْْل

الرواة عنه. ورواه أَحد )  ( وابليهيق يف الكبري  7566( و)7565( و)3468( واْلاكم ) 8273اعرف 
(19012( اإليمان  شعب  وف  عياش  6952(  بن  اهلل  عبد  وفيه  : والنسايئ  ، داود   أبو  قال،  الِْقتْبَاِِنِّ ( 
 «ضعيف»
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منا جداًل بصحته، فإنه خالف آثاًرا أخرى عن الصحابة سلَّ ولو    (238)  «اْْلَِديِث 
 . " اتلفضيل بْي اْلضحية والصدقة" نذكرها يف 

« ،  وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  الَْعرْشُ َدَخلَِت  َرادَ إَِذا 
َ
،    َوأ َ ْن يَُضحِّ

َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ

ء، فاْلضحية فعلق اتلضحية لَع إرادة املر  (239)«  فَََل َيَمسَّ ِمْن َشَعِرهِ َوبرََشِهِ َشيْئًا
 مستحبة مندوب إيلها، وال إثم لَع من تركها.  

أبو بكر، وعمر،    :بأن اْلضحية مستحبة ال واجبة  روي عنه القولوممن  
ابن املسيب، وعطاء، وعلقمة،  و  (240)   وبَلل،  وابن عمر، وابن عباس،  وابن مسعود،

   (241) .وأبو يوسف القايض واْلسود، والشافيع، وأَحد، وأبو ثور

 

الشعر واألظفار يف العشر  ذالوقوف عن أخاملسألة الثانية: 

 إذا أراد املرء أن يضحي

مالك القص  أن  ، والشافيع  ، قال  االستحباب  ترك  الرأي  قال  و،  لَع  أهل 
 

 ( 436ص9املغِن )ج (238)

 ( 1977رواه مسلم )  (239)

 9ص6املحىل ج (240)

 403ص3اإلَشاف ج (241)
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 (242)ِبواز القص

نَا َفتَلُْت   ََعئَِشةَ يستدلون بما صح عن    والقائلون بهذا
َ
ُ َعنَْها: »أ ريَِضَ اّللَّ

  ِ ِ    ملسو هيلع هللا ىلصقَََلئَِد َهْدِي رَُسوِل اّللَّ َها رَُسوُل اّللَّ َ ، ُثمَّ قَدلَّ بِيََديِْه، ُثمَّ َبَعَث بَِها    ملسو هيلع هللا ىلصبِيََديَّ
  ِ يِب، فَلَْم حَيُْرْم لََعَ رَُسوِل اّللَّ

َ
َر الَهْديُ   ملسو هيلع هللا ىلصَمَع أ ُ ََلُ، َحَّتَّ َُنِ َحلَُّه اّللَّ

َ
ٌء أ وف   (243)  «ََشْ

ْهِلِه، َحَّتَّ رواية: » 
َ
ا َحلَّ لِلرَِّجاِل ِمْن أ َفيَبَْعُث َهْديَُه إََِل الَكْعبَِة، َفَما حَيُْرُم َعلَيِْه ِممَّ

 وستأت اإلجابة عليه.  (244) « يَرِْجَع انلَّاُس 

القائلْي باْلواز   ، وأقيسة لم يَنل اهلل بها من  بآرائهمكما استدل بعض 
عن  سلطان،   انليه  تطيب  ق كقياسهم  لَع  والشعر  الظفر   هولبساملحرم  ص 

من الطيب واملخيط، فَل يمنع عن قص    عفقالوا كما ان املضح ال يمنلمخيط،  ل
والشعر،   عليهاْلظافر  املنصوص  غري  لَع  عليه  املنصوص  قياس  يصح  ، وال 

 ن الطيب واملخيط، فما مناسبة القياس؟ فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص نىه عن القص ولم ينه ع

 عليه  حيرم   فَل  واللّبس  الطيب  عليه  حيرم  ال  من   ُك   ْلن »كقوهلم:  و 
َ   إِنَّ وهذا قول ظاهر الفساد، لقول اهلل تعاَل: ﴿   «واتلقليم  اْلَلق   َما  حَيُْكمُ   اّللَّ

 ﴾ يُِريدُ 
 

 227ص2معالم السنن ج (242)

 ( 3178ومسلم )  ( 2317رواه ابلخاري )  (243)

 (  5566رواها ابلخاري )   (244)
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قوهلم:   يكون    نافلةاْلضحية  »ومنه  َشٌط  هلا  فكيف جيعل  واجبة،  ال 
َ   إِنَّ قلنا: ﴿   «واجبًا بتبليغنا الرشيعة يُِريدُ   َما  حَيُْكمُ   اّللَّ املُكَّف  ﴾ وقد أخْبنا 

وال يوجد مانع    ،مس شيئا من شعره وال أظفارهي ملسو هيلع هللا ىلص بأن من أراد أن يضح ال  
سنة  عقيل وال َشع يف أن تكون انلافلة هلا َشوط، فلو أن رجَل أراد صَلة  

ولو رفع بَصه   ،وبدأها متعمًدا بغري طهارة فإنه جاء ببدعة ضَللة، وهذا فيه إثم
يف صَلة السنة إَل السماء فإنه يأثم، فرفع ابلَص يف الصَلة ُمرم وال فرق بْي 

فمن   ،وإن حج نافلة وأّت ُمظورا فعليه الفدية، واْلمثلة كثرية  ،فريضة وال نافلة
 . ال تأييده قياسهم بطَلن يقتيض  القياس أراد القياس فإن

 

« فَََل قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   ، َ يَُضحِّ ْن 
َ
أ َحُدُكْم 

َ
أ َراَد 

َ
َوأ  ، الَْعرْشُ َدَخلَِت  إَِذا 

أمر ظاهره َتريم قص َشء من الشعر أو  وهذا  (245)« َيَمسَّ ِمْن َشَعِرهِ َوبرََشِهِ َشيْئًا
 اْلدل منذ بداية شهر ذي اْلجة إَل أن يضح.  

وأما اْلواب عن حديث أم املؤمنْي َعئشة ريض اهلل عنها، فقد سأل اإلمام  
قَاَل َولَِهَذا    ،لَهَذا وَجه َولَِهَذا وَجه»ه حيَي بن سعيد القطان، فقال حيَي:  أَحد شيخَ 

الّسنَن  يِف  ْشبَاه 
َ
َوأ ْمثَال 

َ
وقال:    «أ أمثلة،  ذكر  َبْعضَها  »ثم  َحاِديث 

َ
اْْل تضب  َواَل 

 

 ( 1977رواه مسلم )  (245)
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  (246) «ْعطى ُك َحِديث وَجههيُ  ،بِبَْعض

عن شعره وال عن فَل يمسك    الكعبةن من بعث باهلدي إَل  إ  :فإننا نقول
 واهلل ويل اتلوفيق.  عنهما، ظفره، ومن َكن سيذبح أضحيته فيمسك

وسعيد بن    ،(247)وممن قال حبرمة قص الظفر والشعر: أم سلمة، وابن سريين
، وحيَي بن سعيد القطان،  (249) ، واْلوزاع  (248) املسيب، وربيعة بن عبد الرَحن  

 (250)وإسحاق، وأَحد 

 

  (251) اتبعض احَليوان أمساءاملسألة الثالثة: 

سأذكر من اْليوان وأسمائه ما ينفع بإذن اهلل يف ما يمر يف أبواب اْلضاِح،  

 

 869. رقم  مسائل اإلمام أَحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صالح (246)

 28ص6املحىل ج (247)

 ( 227ص2معالم السنن )ج (248)

 ( 28ص6املحىل )ج (249)

 ( 1733ومسائل ابن هانئ ) 2226ص5ومسائل الكرماِن ج 413ص3اإلَشاف ج (250)

، البن قتيبة  اْلراثيم( /  897ص33( / الغريب املصنَّف، للقاسم بن سََلم )ج53الشاء، لألصميع )ص  ( 251)
 ( وغريها.52( / كتاب: اإلبل، لألصميع )ص164( / املنتخب من الكم العرب )ص257ص2)ج
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 والعقيقة والزاكة. 

أن، والَماِعز، واإلبِل، وابَلَقر.: اْلنعام •  ومفّرُدها: َنَعٌم.  اسم يُطلَق لَع الضَّ

o   إذا فكه؛  وانلََّعُم  م  مقدَّ يف  الَّلان  نَّان  السِّ هما  اللبنية  ثناياه  سقطت 
ثَنِ يسىم:   وابلقر    .ُمِسنًّاسيم:  وي  ،يًّاَكن  السنان  والغنم  سقط  إذا 

: َربَاعيًّا.  َ ه؛ ُسيمِّ م فكِّ   الرباعيان، وهما الَّلان يليا السنْي الَّلين يف مَقدَّ
 ثم سديس، ثم جامع. 

o  ُوقيل: الَفارِض: العظيمة اْلجم. . فارٌِض يسىم:  منها   والَهِرم 

o وابِلكر: الصغرية . 

o  ََطة العمر. ان:  وَ والع  متوسِّ

أنكسو بالصوف:  المَ ف  نوَعن:  :الَغنَم • عر:  الضَّ وال يُقال:    . املاِعز، واملكسو بالشَّ
 َغنََمة، فَل مفَرد َل من لفظه. 

الصوف:  الضأن • اذلي يكسوه  الَغنَم  ولألنىث:    ،هو  لَّلكر: ضائٌن،  ومفرده: 
ِشيَاه، والكثري  ، لَّلكر واْلنىث، واْلمع  َشاةً . ويسىم أيًضا الواحد منه:  ضائنةٌ 

اء.    ِمنها: الشَّ

o َسخلَة: ذكًرا َكن أو أنىث يسىم: )أقل من أربعة أشهر(  الصغري منه  . 

o   ََحٌَل ، ثّم  َخُروٌف فاذَلَكر:  أربعة أشهر واستََقلَّ عن أمه،    استكملفإذا  ،
فقط لَع  يف املعز نظر، فالعناق:  وهذا فيه وقيل: َعنَاق ،َخُروفَةٌ واْلنىث 
 حَّت عمر َسنَة.   ،رَِخٌل ثّم   .الصحيح

o   قال بعضهم: بل  / و  . ةعَ ذَ جَ   : واْلنىث،  عٌ َجذَ سنة: فاذلكر:    استكمل فإذا
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 اْلذع ما بلغ ستة أشهر. 

o   ّكُر    استكمل وإذا فاذلَّ ثَنِيٌَّة. ثِِّنٌّ سنتْي:  واْلنىث:  السن    ،  هذا  ومن 
لَّلكر:   ولألنىث:  كباٌش :  واْلمعُ ،  َكبٌْش فصاعًدا:    :واْلمعُ   ،انلَّعجةِ ، 

 . عاجٌ نِ 

o  ّكُر   استكملوإذا  ، واْلنىث: َربَاعيٌَّة. َربَاعٌّ ثَلث ِسِنْي: فاذلَّ

o  واْلنىث: صالغة. صالغخس سنْي: فاذلكر:  استكملوإذا ، 

o ت والِمعزة بَّ : تسىّم  إذا َودَلَ  . الرُّ

أن  :املاِعز • يمكنه العيش ،  هو الَغنَم اذلي يكسوه الشعر، وهو أقوى من الضَّ
 ، وَل ذيل. يف اْلبال والْباري، وَل شعر َتت َحنَِكه

o   :وهذا يطلق  .  َُنٌ وأعْ ،  ُعنُْوزٌ   واْلمعُ ،  َعَْنٌ ، واْلنىث ِمنه:  اتليساذلَكر منه
ةُ  عليه بعد أن يبلغ ّسنّة.  . وال يُقال: َعَْنَ

o جدٍ ه  ومجعُ ،  ِجِدي: اذلكر  الصغري منه
َ
، واْلنىث:  اْلداءُ   فيهَ   كرَثْت   فإذا،  أ

 ، حَّت يبلغ َسنَة. وٌق نُ وعُ   ٌق نُ عُ ، ومجعها: َعنَاق

o   واْلَمع:    ،َسخلَة: ذكًرا َكن أو أنىث يسىم:  أقل من أربعة أشهرفإذا َكن
 ِسَخال. 

o   أمه،    استكملفإذا عن  واستََقلَّ  أشهر  واْلنىث:    ،َجْفرفاذَلَكر:  أربعة 
   ، واْلَمع: ِجَفار.َجفَرة

o  واْلمع: ُعرَضان.   ،وعريضة، عريضفإذا قوي، سيّم 

o   دُ الَعتُوْ   ويسىم  .ةعَ ذَ جَ   :واْلنىث ،  عٌ َجذَ فاذلكر:    :سنة   استكمل فإذا  ،
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ان، حَّت يبلغ َسنَة. أعتدةوأنثاه: الَعتُوَدُة، واْلمع:   وُعدَّ

o  ّكُر سنتْي:   استكملوإذا  ، واْلنىث: ثَنِيٌَّة. ثِِّنٌّ فاذلَّ

o  ّكرُ ثَلث   استكملوإذا  ، واْلنىث: َربَاعيٌَّة. َربَاعٌّ   :ِسِنْي: فاذلَّ

o  واْلنىث: صالغة. صالغخس سنْي: فاذلكر:  استكملوإذا ، 

 تيوس اْلبال.  وهم  .وُل الوُعُ  املاِعز، وجُيَمع أيضا لَع: أختيه  :اْلوَعل •

o َكر ِمنه ْرَوى ، واْلنىث ِمنه: ٌل وَعِ :  واذلَّ
َ
 .أْرويَّةٌ ، ومجعها: اْْل

واْلَمع: َبَقر،    َبَقَرة، وهو اسم ذلكورها وإناثها،  اسم جنس، الواحد منه:  :ابلقر •
أبُقر.   اْلَمِع:  ومَجُع  ثوبََقَرات،  منه:  واْلمع  ثَْوٌر،  ايًضا:    رَيانٌ ويُقال ذلكورها 

 وأثواٌر، ويصح قول: ثَوَرٌة لألنىث.

o  نَةيف  واْلنىث: ِعْجلٌَة.  ِعْجٌل  يسىّم:  :اْلوىل السَّ

o سنة استكمل  واْلنىث:اْلَذعُ :  وإذا  واْلمع:  تَِبيعٌ وكذلك    ُة. اْلَذعَ   ،   ،
واْلمع:  ِتبَاعٌ  تَِبيَعٌة،  واْلنىث:  اتلبيع َوَتبَائِعُ ،  أن  اللغويْي  من  وقال   .

 يطلق عليه يف السنة اْلوىل

o ٌة.وُمِسٌن، وُمِسنَّ  ، واْلنىث: ثَنِيٌَّة. ثَِِنٌّ :  وإذا استكمل سنتْي 

o  اعيةٌ بَ رَ ، واْلنىث: َربَاعٌ : وإذا استكمل ثَلث سنْي 

o وسديٌس  سدٌس : ذكًرا َكن أو أنىث:  وإذا استكمل أربع سنْي 

o  صالغةٌ  :واْلنىَث   ،صالغٌ  : لَّلكر:وإذا استكمل خس سنْيوف . 

بة، ويه اسم نلوع ِمن ابلقر اْلاموس •  . : لكمة فارسيَّة معرَّ

َكر:  بعري: مجٌع، مفرده:  اإلبِل • ، وهو اسم ِجنٍس يُطلق لَع اذلكر واْلنىث. فاذلَّ
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ابُلدن، ومفَردها:    .ناقًة، واْلنىث:  مَجٌَل  أيًضا  .بََدنَةونَُسىم اإلبل:  :  ويسىّم 
 ذكوًرا، وإناثًا. والُكمة مؤنَّثَة وتطلق لَع ابلعري ، لَّلبح  أإذا َكن مهيً  اْلَُزور

 : مع َحلها اثلاِن تسىّم حبسب حال أمها وِصغارها •

o   :نَة اْلوىل  .وفَصيل إذا فُِطم.  وِحرَيان  اْحِوَرة: ومجعه ، ُحَوارٌ يف السَّ

o نَةإذا استكمل سنة ودخل و َكر:    يف السَّ ، ولألنىث:  ابن ُماضاثلانية: لَّلَّ
 ، واْلنىَث: فَِصيلٌَة.  فَِصيٌل ويسىّم:  بِنُت َُمَاض. 

o   نَةوإذا استكمل سنتْي ودخل َكر:  :  اثلاثلة  السَّ لألنىث:  ، وابُن بَلونٍ لَّلَّ
   بِنُت بَلوٍن.

o   نَةوإذا استكمل ثَلث سنْي ودخل ابِعة   السَّ َكر:  الرَّ ، ولألنىث:  ِحٌق : لَّلَّ
ة.    ِحقَّ

o   نَةوإذا استكمل أربع سنْي ودخل َكر:  اْلامسة   السَّ ولألنىث:    ،عٌ ذَ جَ : لَّلَّ
 ٌة. عَ ذَ جَ 

o  َومجعها: ِلَقاٌح. ُقوحٌ ، ونعتها: لَ ةٌ ِلْقحَ  اسمها: وب:لُ وانلاقة اْل . 

o   : تَُسىمَّ العربية  :  الِعَرابواإلبل  تَُسىمَّ الَعَربيَّة  غري  واإلبِل  ،  ابُلْخت، 
 .اِتُّ خَبَ  ومجعه ة،خبتيَّ  واالنىث  ،خبيت  الواحد

o   : يسىمَّ اِكب  الرَّ َحل  لَع  قادًرا  صار  اذلي  ابُّ  واْلنىث:  الَقُعودوالشَّ  ،
: انلاقة، ويسىمَّ  (252)وص الَقلُ  ، ومجعها: قَََلئص، حَّت تصبح ثنيَّة فتَُسىمَّ

 

 وهذا اسم اطلق لَع إناث عدد من اْليوانات اْلخرى، كأنىث انلعام، وأنىث اْلبارى. (252)
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 اذَلَكُر: مَجًََل.  

ومجع    وهو اسم ِجنٍس لَّلكر واْلنىث، وجُيَمع لَع: أفراس، ،  فََرٍس مجع  :  اْليل •
َكر من اْليل:   اْليل: ُخيول، وأخيال.  ، واْلَمع أحِصنة. ِحَصانًاويسىّم اذلَّ

o  :الُمهرُة. واْلنىث: ،  الُمهرُ صغريه 

o والِفلَوة. الِفلوُ : فُطم إذاو ، 

o .وإذا أتم سنتْي: فهو َجَذع 

o  .   وإذا أتم ثَلث سنْي: فهو ثَِِنّ
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 : ( 253) أما عند الفقهاء 

 لغويون ظاهرية  حنفية  حنابلة  شافعّية  مالكية  االسم
 الَغنَم 

   سنة جذع 
 6أو 8أو 10أو 

 أشهر 

 سنة
  أشهر 6أو 

 ثناياهوسقطت 

6 
 أشهر 

  أشهر 6
 8أو7أو

  أوسنة  أشهر  4
 أشهر 6

سنة   ثِن 
 وَشء 

 سنتْي )لم أجده(  سنة سنة ْيسنت

 ابَلَقر 
  تبيع/ 
 جذع 

 سنة سنتْي سنة سنة سنة سنتْي

 /   ُمِسنٌّ
 ثِن 

 سنتْي سنْي 4 سنتْي سنتْي سنتْي سنْي  3

 اإلبل 
ابن  

 ُماض 
 سنة سنة سنة سنة سنة سنة

 

ت فيها لَع انلوادر والزيادات ملا يف املدونة / رسالة القريواِن / اتلاج اإللكيل ملختَص خليل /  اعتمد  (253)
 / املحىلَّ باآلثار. ْنيم البن الرائق ابلحراإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع / املغِن /  
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 سنتْي سنتْي سنتْي سنتْي سنتْي سنتْي ابن بلون
 سنْي  3 سنْي  3 سنْي  3 نْي س3 سنْي  3 سنْي  3 ِحق 

 سنْي 4 سنْي 4 سنْي 4 سنْي4 سنْي 4 سنْي 4 جذع 
 سنْي 5 سنْي 5 سنْي 5 سنْي5 سنْي 5 سنْي 5 ثِن 

 

الغنم،   جذع  يف  اْلَلف  وأكرث  فيها،  خَلف  ال  اإلبل  أن  وهذا  فتجد 
كم الرشع، وإنما يف الُكمة، لَع أي َشء يطلقها  ْلاْلَلف ليس خَلفًا يف ا

الشافعيَّةالَعَرب،   قول  إيلَّ  اْلقوال  موافق وأَحب  وْلنه  اللغة  أهل  ملوافقته   ،
االنفر  وهذا  به،  فانفردوا  الضأن  جذع  يف  إال  أقوال للجمهور،  بْي  َق  وفَّ اد 

 اآلخرين.
 

 يف األضحية البهائماجملزئ من املسألة الرابعة: 

ةٍ   َوِللُكِّ : ﴿ ، لقول اهلل تعاَلاْلضحية ال تكون إال ِمَن اْلنعام  مَّ
ُ
 َجَعلْنَا  أ

ِ  اْسمَ  يِلَْذُكُروا   َمنَْسًَك  ْنَعامِ  بَِهيَمةِ  ِمنْ   َرَزَقُهمْ  َما لََعَ   اّللَّ
َ
 ﴾ اْْل

 واملجزئ منها: 

 

 أوال: اإلبل وابلقر  •

 ال جيزئ فيها إال اثلَِّن قواًل واحًدا. 



   

   

 
170 

 ثالثيات البخاري

  اهللِ   رَُسولِ   َمعَ   َخرَْجنَا:  قَاَل   َجابٍِر،  َعنْ جيوز أن يشرتك فيها سبعة ملا صح  و
َمَرنَا : »بِاْْلَجِّ   ُمِهلِّْيَ   ملسو هيلع هللا ىلص

َ
نْ   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رَُسوُل   فَأ

َ
بِلِ   يِف   نَْشرَتِكَ   أ  َسبَْعةٍ   ُُكُّ   َوابْلََقِر،  اإْلِ

يُْشرَتَكُ :  ِْلَابِرٍ   رَُجٌل   َفَقاَل   «بََدنَةٍ   يِف   ِمنَّا
َ
  َما» :  قَاَل   اْْلَُزوِر؟  يِف   يُْشرَتَكُ   َما  ابْلََدنَةِ   يِف   أ

   (254)«ابْلُْدنِ  ِمنَ  إِالَّ  يِهَ 
  ريض  ،وَعئشة  ،عباس  وابن  ،مسعود  وابن  ،عمر  وابن   ،يلع  عن  مروي   وهذا

 واثلوري   ،دينار  بن  وعمرو  ،واْلسن   ،وسالم  ،س وطاوو  ،عطاء  قال  وبه  عنهم،  اهلل
وأَحد،    ،ثور  وأبو  ،واْلوزاع  اْلنفية   قول  وهو  العلم،  أهل  وأكرثواسحاق، 
 .  واْلنابلة والشافعية

وادل وعن  عنه  الرجل  يذبح  أن  إال  جتزئ  ال  املالكية  الفقريين وعند  يه 
 . يف اْلديث صحِخَلف ما وهذا  (255) وابنائه الصغار

  َذبَحَ : »َجابِرٍ لقول    (256) بإمجاع أهل العلم    سبعةوجيوز ذحبها عن أقل من  
   (257) «انلَّْحرِ  يَْومَ  َبَقَرةً   ََعئَِشةَ   َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  رَُسوُل 

 

 

 ( 1318رواه مسلم )  (254)

 2224ص5/ مسائل الكرماِن ج 82ص 5املغِن ج (255)

 103ص مراتب اإلمجاع (256)

 ( 1318رواه مسلم )  (257)
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 ثانيًا: الَغنَم  •

تكيف الواِحدة  َكن    الشاة  أيَّا  بيته  وأهل  هو  عنه  أو  الواحد،  الَفرد  عن 
 عددهم. 

  جَتِْزي  َواَل لقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص ْليب بُرَدة: »  (258) إمجاًَع    أما ِمن الَمعز، فأقلُّه اثلَِّن
َحدٍ  َعنْ  َجَذَعةٌ 

َ
 واكن يريد أن يذبح معزة عناقًا.   (259)«َبْعَدكَ  أ

أن، فأقلُّه اْلََذع   إِالَّ   ُمِسنًَّة،  إِالَّ   تَْذحَبُوا   اَل »، لقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص:  وأما ِمن الضَّ
نْ 

َ
نِ   ِمنَ   َجَذَعةً   َفتَْذحَبُوا   َعلَيُْكْم،  َيْعَُّسَ   أ

ْ
أ  َواللَّيُْث   َمالٌِك   قَاَل   َوبَِهَذا   (260)  « الضَّ

، افِيِعُّ بُو  َوالشَّ
َ
بُو   ُعبَيٍْد، َوأ

َ
ْصَحاُب  ثَْوٍر، َوأ

َ
ِي  َوأ

ْ
أ   (261) .الرَّ

 
 

 اتلضحية بغري بهيمة اْلنعام أما   •

ابن وتمسك    وهو منقول عن اْلسن ابلَصي،   ه ابن حزم،وازفقد انتَص ْل
 

 ( 192ص2بداية املجتهد )ج (258)

 ( واللفظ َل1961( ومسلم )965رواه ابلخاري )  (259)

 ( 1963)رواه مسلم   (260)

 ( 439ص9املغِن )ج (261)
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بَايِل   َما»  (262)بأثر بَلل ريض اهلل عنه  حزم  
ُ
يُْت   لَوْ   أ ولعل هذا اْلثر   «بِِديٍك   َضحَّ

ُممول لَع عدم اتلُكُّف ملن لم يقدر لَع اتلضحية، فإنه لو ذبح ديكا اُك منه 
عيَّة.  فَل َشء عليه، وإن َكن ال يعتْب هو االضحية الرشَّ

ٍة َجَعلْنَا  وديلل عدم جوازها بغري بهيمة اْلنعام قول اهلل تعاَل: ﴿  مَّ
ُ
َوِللُكِّ أ

 ِ ْنَعامِ َمنَْسًَك يِلَْذُكُروا اْسَم اّللَّ
َ
 ﴾  لََعَ َما َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْْل

 

 شرط خلوها من العيوباملسألة اخلامسة: 

« ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  َعزب  بن  الْباء  ُ  قال  ابْلَْيِّ الَْعْوَراُء:  جَيُْزَن  اَل  ْربٌَع 
َ
أ
ُ َظلْ  ُ َمَرُضَها، َوالَْعرَْجاُء ابْلَْيِّ « ُعَها، َوالَْكِسرَيُة الَّيِت اَل ُتنْيِق َعَورَُها، َوالَْمِريَضُة ابْلَْيِّ

ْن يَُكوَن يِف    قال عبيد بن فريوز:
َ
ْن يَُكوَن يِف الَْقْرِن َنْقٌص، َوأ

َ
ْكَرُه أ

َ
قُلُْت: إِِنِّ أ

نِّ َنْقٌص، قَاَل  َحدٍ » : ملسو هيلع هللا ىلص  السِّ
َ
ْمُه لََعَ أ   (263) «َما َكرِْهتَُه فََدْعُه، َواَل َُتَرِّ

، فإنها جتزئ. فإن َكن العور أو العرج أو  ٍ  املرض يسريا غري بْيِّ

 

  ، ]اْلعيف. وثقه أبو حاتم وغريه[   ُمْسِلمٍ   بِْن   ِعْمَرانَ   َعنْ   ،]إمام[   اثلَّْورِيِّ   َعِن   (8156روى عبد الرزاق يف مصنفه )  (262)
 ...   َيُقوُل  بََِلاًل  َسِمْعُت : قَاَل   ]تابيع ثقة، روى َل الشيخان[ َغَفلَةَ  بِْن  ُسَويْدِ  َعنْ 

النسايئ    (263) )(  4369)رواه  )1469والرتمذي  ماجه  وابن  الرتمذي:  3144(  وقال    َحَسنٌ   َحِديٌث   َهَذا ( 
( واْلبلاِن، وحسْي سليم أسد، واْلعظيم، وُمققو  2912). وصححه ابن خزيمة يف صحيحه  َصِحيحٌ 
 املسند. 



   

  

 
173 

 شرح األحاديث

 

 تضحية الرجل شاًة واحدة عن أهل بيتهاملسألة السادسة: 

جيوز لرب ابليت أن يضح بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته مجيًعا، أيًا  
لُْت :  َيُقوُل   يََسارٍ   ْبنَ   َعَطاءِ َكن عددهم ملا جاء عن  

َ
بَا  َسأ

َ
يُّوَب   أ

َ
نَْصارِيَّ   أ

َ
 َكيَْف :  اْل

َحايَا  ََكنَِت  ِ   رَُسولِ   َعْهدِ   لََعَ   الضَّ اةِ بِا   يَُضحِّ   الرَُّجُل   ََكنَ : »َفَقاَل   ؟ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ  َعنْهُ   لشَّ
ْهلِ  َوَعنْ 

َ
ُكلُونَ   بَيِْتِه، أ

ْ
  (264) «تََرى   َكَما فََصارَْت  انلَّاُس، َتبَاَه  َحَّتَّ  َويُْطِعُمونَ   َفيَأ

قول   هذا  وأَحد،  ولَع  والشافيع،  واْلوزاع،  سعد،  بن  والليث  مالك، 
 ( 265) وقد روى هذا املعىن عن أيب هريرة، وابن عمر. وإسحاق، وأبو ثور

 

 التسمية عند الذبحاملسألة السابعة: 

ِ لََعَ َما َرَزَقُهْم قال اهلل تعاَل: ﴿ ٍة َجَعلْنَا َمنَْسًَك يِلَْذُكُروا اْسَم اّللَّ مَّ
ُ
َوِللُكِّ أ

ْنَعامِ 
َ
ِ َعلَيِْه َوإِنَُّه لَِفْسٌق ﴾ وقال: ﴿ ِمْن بَِهيَمِة اْْل ا لَْم يُْذَكِر اْسُم اّللَّ ُكلُوا ِممَّ

ْ
﴾  َواَل تَأ

 

 ( وصححه اْلبلاِن3147. ورواه ابن ماجه )َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديٌث   َهَذا( وقال 1505رواه الرتمذي )  (264)

 405ص3اإلَشاف ج (265)
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باإلمجاع  و واجبة  باإلمجاع    (266)التسمية  تكيف  وحدها  فَل   (267)والتسمية 
يشرتط غريها َكتلكبري، واتلكبري مستَحبٌّ كما َكن يفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، إذ 

ِ قَاَل: َشِهْدُت َمَع انلَّيِبِّ  صح   ا    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اّللَّ ، فَلَمَّ ْضََح بِالُمَصىلَّ
َ
اْل

  ِ ِتَ بَِكبٍْش، فََذحَبَُه رَُسوُل اّللَّ
ُ
فَأ ِمنَْْبِهِ،  نََزَل َعْن  َوقَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصقَََض ُخْطبَتَُه  بِيَِدهِ، 

ْكَْبُ 
َ
ُ أ ، َواّللَّ ِ نْ   َعِنِّ   اَهذَ »  :وقال«  »ِمْسِب اّللَّ يِت   ِمنْ   يَُضحِّ   لَمْ   َوَعمَّ مَّ

ُ
قال الرتمذي: «  أ

ْصَحاِب انلَّيِبِّ  »
َ
ْهِل الِعلِْم ِمْن أ

َ
ْن َيُقوَل الرَُّجُل   ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل لََعَ َهَذا ِعنَْد أ

َ
وََغرْيِِهْم: أ

، وَُهَو قَْوُل ابِْن الُمبَاَركِ  ْكَْبُ
َ
ُ أ ِ َواّللَّ    (268)  «إَِذا َذبََح: ِمْسِب اّللَّ

ِ    ،يف رواية استحباب توجيه اذلبيحة إَل القبلةجاء  و َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اّللَّ
  ِ اّللَّ رَُسوَل  نَّ 

َ
ْهُت   ملسو هيلع هللا ىلصأ وَجَّ »إِِنِّ  َهُهَما:  وَجَّ ِحَْي  قَاَل  ُثمَّ   ، َكبَْشْْيِ الِْعيِد  يَْوَم  َذبََح 

َصََلِت  إِنَّ  ِكَْي  الُْمرْشِ ِمَن  نَا 
َ
أ َوَما  َحِنيًفا  رَْض 

َ
َواْْل َماَواِت  السَّ َفَطَر  ي  ِ لَِّلَّ وَْجيِهَ 

اَل  الَْعالَِمَْي  رَبِّ   ِ ّلِلَّ َوَمَماِت  َوَُمْيَاَي  ُل  َونُُسيِك  وَّ
َ
أ نَا 

َ
َوأ ِمْرُت 

ُ
أ َوبَِذلَِك  ََلُ  يَك  ََشِ  

ِتِه« مَّ
ُ
ٍد َوأ ْكَْبُ اللَُّهمَّ ِمنَْك َولََك ِمْن ُُمَمَّ

َ
ُ أ ِ اّللَّ    (269)  الُْمْسِلِمَْي ِمْسِب اّللَّ

 

 

 ( 1535موسوعة اإلمجاع ) (266)

 ( 185ص8)ج( / َشح انلووي لَع مسلم 456ص9املغِن )ج (267)

 ( وصحح اْلديث اْلبلاِن1521سنن الرتمذي )  (268)

 «صحيح إسناده»: اْلعظيم قال( و2899صحيح ابن خزيمة ) (269)
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 من الذي يذبح، ومن جيوز أكل ذبيحتهاملسألة الثامنة: 

اْلضحية،   صاِحب  يكون  أن  فيستحب  ابِح  اذلَّ ا  يكون  وأمَّ أن  وجيوز 
اتلَّذِكية   وتصح  املجانْي-الُعقَلء  ِمن    (270)غريه،  و   -غري  الرِّجال،   ،النساء ِمَن 

الِكتاب  (271)عبيًدا، وأحراًرا،    والغلمان،  تعاَل ﴿ وِمن أهل  لقوَل  يَن ،  ِ اذلَّ َوَطَعاُم 
وتُوا الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُكمْ 

ُ
 ،(272)ونُِقَل عليه اإلمجاع  «ذباحئهم»﴾ قال ابن عبَّاس:  أ

افِيع  إال أنه ِمن الفقهاء عربًا، وأن يكون أحد   ا أن ال يكونواشرتط فيهم    َكلشَّ
َما نََصاَرى »انه قال    واحتج بأثر عن عمر ريض اهلل عنهآباءهم ودل قبل اإلسَلم،  

نَا بِ 
َ
ْهِل ِكتَاٍب، َوَما ََتِلُّ نَلَا َذبَاحِئُُهْم، َوَما أ

َ
َْضَِب الَْعَرِب بِأ

َ
ْو أ

َ
تَاِرِكِهْم َحَّتَّ يُْسِلُموا أ

ْعنَاَقُهمْ 
َ
إبراهيم بن ُممد بن أىب ولكن اسناد هذا اْلثر تالف فهو من طريق    «أ

ًِّسا مرتواكً حيَي لكن هذا املعىن صحَّ  .  وبايق اإلسناد غري سليم،  ، واكن قدريا مدل

 

بح املبيح لألكل.  (270)  اتلذكية: اذلَّ

 ( 1539موسوعة اإلمجاع ) (271)

 موسوعة اإلمجاع (272)
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  ( 275)وعكرمة موىل ابن عباس  (274)عن جابر بن زيد و (273)عن يلع ريض اهلل عنه 

عن   عبَّاس  وصح  ابلَصي  و  (276) ابن  العرب   ونكاْلسن  أهل    نصارى 
اِهر، فهم منتسبون إَل ملٍَّة من ملل أهل الكتاب، واهلل   (277)   كتاب وهذا هو الظَّ

 

نَّ َعِليًّا، ََكَن يَْكَرُه َذبَائَِح    (10034يف املصنف )  روى عبد الرزاق  (273)
َ
: أ لَْماِِنِّ بإسناد صحيح عن َعِبيَدَة السَّ

اِنيَِّة إِالَّ برُِشِْب اْْلَْمِر« ُكوَن ِمَن انلََّْصَ  نََصارَى بَِِن َتْغِلَب، َويَُقوُل: »إِنَُّهْم اَل َيتََمسَّ

ُن ُسلَيَْماَن )ثقة( َعْن َسِعيٍد )يعِن: بن أىب عروبة. َعبَدُة بْ ( ثنا  16968وروى ابن ايب شيبة لفًظا آخرا برقم )
ٍّ )بن أيب  يِب َمْعرَشٍ )ثقة( َعْن إِبَْراِهيَم )وهو انلخيع. إمام( َعْن يلَعِ

َ
إمام إال أنه مدلس، واختلط( َعْن أ

ِ   طالب. وانلخيع لم يدرك عليَّا( َون َتْغِلَب  بَِِن  نََصارَى  َذبَائَِح  نَُّه ََكَن يَْكَرُه 
َ
ِمَن  أ ُهْم  َويَُقوُل:  َساَءُهْم 

 .الَْعَرِب 

ثنا يَِزيُد ْبُن َهاُروَن )ثقة( َعْن َحِبيٍب )بن أيب حبيب. مقبول( َعْن  16970)روى ابن أيب شيبة    (274) ( َحدَّ
لِلُْمْسِلِمَْي؟ قَاَل:    َعْمِرو بِْن َهِرٍم )ثقة( قَاَل: ُسئَِل َجابُِر ْبُن َزيٍْد َعْن نََصارَى الَْعَرِب َهْل ََتِلُّ نَِساُؤُهمْ 

ْهِل الِْكتَاِب َواَل ََتِلُّ نَِساُؤُهْم َواَل َطَعاُمُهْم لِلُْمْسِلِمَْي. 
َ
 لَيُْسوا ِمْن أ

ثنا ُمْعتَِمٌر )بن سليمان. ثقة( َعْن ِعْمَراَن بِْن ُحَدير )ثقة كبري( قَاَل: قَاَل ِعْكِرَمُة : }َوَمْن  16971)  ( 275) ( َحدَّ
َُّهْم ِمنْ  ِهْم َوِف نَِسائِِهْم.َيتََول  ُكْم فَِإنَُّه ِمنُْهْم{ قَاَل: نصارى الَْعَرب يِف َذبَاحِئِ

انَ 16972)  (276) ثنا َعفَّ ائِِب )ثقة اختلط بآخره،    ،( َحدَّ ثنا ََحَّاُد ْبُن َسلََمَة )ثقة( َعْن َعَطاِء بِْن السَّ قَاَل: َحدَّ
وقال النسايئ: ثقة يف حديثه القديم، إال أنه تغري، ورواية َحاد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة( َعْن  

ْغِلَب َوتََزوَُّجوا نَِساَءُهْم فَإِنَّ اهلَل َتَعاََل َيُقوُل: ﴿يَا  ِعْكِرَمَة )ثقة( َعِن ابِْن عبَّاٍس قَاَل: لُكُوا َذبَائَِح بَِِن تَ 
ْويِلَاُء َبْعٍض﴾ فَلَْو لَْم يَ 

َ
ْويِلَاَء َبْعُضُهْم أ

َ
يَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا ايْلَُهوَد َوانلََّصارَى أ ِ َها اذلَّ يُّ

َ
ُكونُوا ِمنُْهْم إِالَّ  أ

 بِالِْواَليَِة لَََكنُوا ِمنُْهْم. 

ثنا َعبَدة  (16969رواه ابن أيب شيبة )  (277)   َعِن اْْلََسِن   )إمام(  َعْن َقتَاَدةَ   )ثقة يف قتادة(  َعْن َسِعيدٍ   ، َحدَّ
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مِجع لَعتعاَل لم يستنث، وال رسوَُل 
ُ
 ذلك، فبيق أنَّهم أهل كتاب. ، وال أ

وا  َكبلوذي،  الكتايب،  غري  الَكفر  اهلل  لأما  يسب  كمن  الُمرتَّد  أو  َلديِن، 
َلة،  تعاَل، أو   ولو ادَّع اإلسَلم    ، فهذا أو من يعتقد إبطال أحَكم اهللتارك الصَّ

ة، ْلنهم ليسوا مسلمْي، وال أهل   ،أكلها  صحي ال  ذباحئهم  فإن   وال تصري ُمَذَكَّ
 ، ْنسة، ال حيل أكلها. فيه جيفة ِمن اِْليَف بهيمة ا وفإن ذحب كتاب،

 

 الذَّبحوقت أول املسألة التاسعة: 

نٍَس،  َعنْ 
َ
ََلةِ،  َقبَْل   َذبَحَ   َمنْ : »ملسو هيلع هللا ىلص  انلَّيِبُّ   قَاَل :  قَاَل   أ يعِن    (278)   «فَلْيُِعدْ   الصَّ

 صَلة العيد.

ة بَل ِخَلف  يوم اْلضَح  ال يصح ذحبها قبل     ، (279) العاَش من ذي اِْلجَّ
واْلديث يفهم منه عدم جواز اْلضحية قبل صَلة العيد، وهذا قول أكرث أهل 

وأَحداْلديث   وإسحاق،  ومالك،  واْلوزاع،  ابلَصي،  اْلسن  إال   (280) منهم: 

 

ًسا َويَُقوُل: اْنتََحلُوا ِدينًا فََذاَك ِدينُُهْم. )بلَصي(
ْ
نَُّه ََكَن اَل يََرى بَِذلَِك بَأ

َ
 ؛ أ

 ( 954رواه ابلخاري )  (278)

 287موسوعة اإلمجاع  (279)

 217اإلمجاع  (280)
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ة تكيف للصَلة،   الشافيع فرأى أن اإلمام إذا أبطأ، فاذلبح حيل إذا انقضت مدَّ
إذا   أنه  إال  ،وَل وجه، إال أن اْلخذ باملنصوص عليه هو اذلي يسلَم به دين املرء

قدر يقدر  فإنه  العيد؛  فيه صَلة  يصىل  تقديرا،    َكن يف مَكن ال  الصَلة  وقت 
 . ويذبح بعد ذلك

 

 الذبح وأما آخر وقتاملسألة العاشرة: 

العيد أيام  أن  الترشيق  و   أربعة،   : فكما هو معلوم  وأيام  يوم اْلضَح  يه 
، فلم أجد حديثًا ، وال شك أن يوم اْلضَح يوم لَّلبح، فأما أيام الترشيقاثلَلثة

 ( 281)  فيها صحيًحا نبويًّا

 

يِق َذبْحٌ روي حديث مرفوع )   (281) يَّاِم التَّرْشِ
َ
 (  َوُِّكُّ أ

 ، وبينهما انقطاع. ، َعْن ُجبَرْيِ بِْن ُمْطِعمٍ ُسلَيَْماُن ْبُن ُموَس ( من طريق  16751أَحد )

 وأما من وصله:

يِمُّ  (  3443( ومسند الزبار )4756سنن ادلارقطِن ) ُد ْبُن بَُكرْيٍ اْْلَْضَ نا ُسَويُْد   ،]صدوق َيطئ[ُُمَمَّ
َعْن    ،ُموَس ُسلَيَْماَن بِْن  َعْن    ،]ثبت[   اتلَّنُويِخِّ َعْن َسِعيِد بِْن َعبِْد الَْعِزيِز    ،  ـهضعيف[  194]تْبُن َعبِْد الَْعِزيِز  

بِيهِ  ، ُمْطِعمٍ نَافِِع بِْن ُجبَرْيِ بِْن 
َ
 َعْن أ

،نا َجْعَفُر ْبُن    (4757ادلارقطِن ) به ]واالسناد   نا ُسَويُْد.  َعبَّاٍد،نا زَُهرْيُ ْبُن    رِْشِديَن، نا اْبُن    نَُصرْيٍ
 إَل سويد مظلم[ 
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   (282) صح عن ابن عمر :  آثار الصحابة ننظر يفف

 

ثَ   ( 3854ابن ِحبَّان ) وِفُّ بِبَْغَداَد، َحدَّ َْحَُد ْبُن اْْلََسِن بِْن َعبِْد اْْلَبَّاِر الصُّ
َ
نَا أ ْخَْبَ

َ
اُر  أ بُو نََْصٍ اتلَّمَّ

َ
نَا أ

 ...  َعبُْد الَْمِلِك بِْن َعبِْد الَْعِزيِز الُْقَشرْيِيُّ 

نَاُه يُوُسُف ْبُن ُموَس ( 3444الزبار ) ْخَْبَ
َ
نَا َعبُْد الَْمِلِك  [قال أبو حاتم: صدوق ـه253ت   القطان]  َوأ ْخَْبَ

َ
، قَاَل: أ

نَا َسِعيُد ْبُن َعبِْد الَْعِزيِز اتلَّنُويِخُّ [ ـه ثقة228ت  ادلقيّقأبو نَص اتلمار  ]  ْبُن َعبِْد الَْعِزيزِ  ْخَْبَ
َ
َعْن ُسلَيَْماَن  ،  ، قَاَل: أ

يِب ُحَسْْيٍ بِْن ُموَس، َعْن  
َ
وََهَذا  ... ثم قال الزبار:  ُمْطِعمٍ   ، َعْن ُجبَرْيِ بِْن [ليس َل توثيق معتْب]َعبِْد الرََّْحَِن بِْن أ

بِيِه إِالَّ ُسَويُْد ْبُن َعبِْد الَْعِزيِز، وَُهَو رَُجٌل  اْْلَِديُث اَل َنْعلَ 
َ
َحًدا قَاَل ِفيِه َعْن نَافِِع بِْن ُجبَرْيٍ َعْن أ

َ
ُم أ

َواُب َوابْ  يِب ُحَسْْيٍ َهَذا ُهَو الصَّ
َ
إَِذا اْنَفَرَد حِبَِديٍث، وََحِديُث ابِْن أ يِب لَيَْس بِاْْلَافِِظ َواَل حُيْتَجُّ بِِه 

َ
ُن أ

ِ ُحسَ  نَّا لَْم ََنَْفْظ َعْن رَُسوِل اّللَّ
َ
نَُّه قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ْْيٍ لَْم يَلَْق ُجبَرْيَ ْبَن ُمْطِعٍم، َوإِنََّما َذَكْرنَا َهَذا اْْلَِديَث ِْل

َ
أ

ْجِل َذلَِك َذَكْرنَاُه َوبَيَّنَا الْ 
َ
يِق َذبٌْح« إِالَّ يِف َهَذا اْْلَِديِث فَِمْن أ يَّاِم التَّرْشِ

َ
 . ِعلََّة ِفيهِ »يِف ُُكِّ أ

بُو بَْكٍر  (  4758)
َ
َثنَا أ ،َحدَّ َْحَُد ْبُن ِعيىَس    انلَّيَْسابُورِيُّ

َ
اُب، نا أ يِب َسلََمَة    اْْلَشَّ

َ
قال  ]نا َعْمُرو ْبُن أ

بُو ُمَعيٍْد    ، .[ وقال ابن طاهر: كذاب، يضع اْلديث،  ابن عدي: َل مناكري
َ
نَّ    ،ُموَس ُسلَيَْماَن بِْن  َعْن    ، ]ليس بالقوي[نا أ

َ
َعْمَرو  أ

ثَُه،  ْبَن ِدينَارٍ   َعْن ُجبرَْيِ بِْن ُمْطِعمٍ  َحدَّ

ُد ْبُن ُعَمرَ (  383مسند اْلارث )383 َثنَا ُُمَمَّ ابن املبارك، ومرتوك اْلديث، تركه أَحد، وابن نمري،    ي:قال ابلخار واقد الواقدي  ]بن    َحدَّ

: ليس بقوي ]  َُمَْرَمةَ ْبُن إِْسَحاَق َمْوىَل آِل    ُعَمرُ ، ثنا  [ وإسماعيل بن زكريا اَرُقْطِِنّ ثنا نَافُِع    ، بأًسا[َما علمت بِِه  ، وقال اذلهيب:  قال ادلَّ
  ِ نَّ رَُسوَل اّللَّ

َ
بِيِه أ

َ
، َعْن أ  َمنَْحٌر«قَاَل: »ُُكُّ َعَرفََة َمْوقٌِف َوُِّكُّ مَجٍْع َمْوقٌِف َوُِّكُّ ِمىًن ملسو هيلع هللا ىلص ْبُن ُجبَرْيٍ

نَّ َعبَْد اهلِل ْبَن ُعَمرَ ( 1774رواه مالك يف املوطأ ) ( 282)
َ
ْضََح "قَاَل:  َعْن نَافٍِع: أ

َ
ْضََح يَْوَماِن َبْعَد يَْوِم اْْل

َ
  . " اْْل

 واإلسناد صحيح

واْليام انلحر ويومان بعده،    اْليام املعلومات املعدودات هن مجيعهن أربعة، فاْليام املعلومات يوموعنه: "
وإسناده ( وقال الطرييف:  13894" رواه ابن أيب حاتم يف اتلفسري )املعدودات ثَلثة أيام بعد يوم انلحر

 [ 178]اتلحجيل ص  صحيح، ورجاَل ثقات، إال أن حيَي بن سعيد القطان تكلم يف رواية ابن عجَلن
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 قوهلم بأن أيام اتلضحية ثَلثة.  (284)وأنس بن مالك  (283) وأيب هريرة 

يوم  ، وقيل: يف  واحتجوا حبديث ال يثبت اْليام اْلربعة إن اذلبح يف :وقيل
، ولم ْند ذلك صح عن أصحاب انليب ، وقيل إَل آخر شهر ُمرم انلحر وحده

ن بعدهم، فلن نتجاوزهم بإذن اهلل.  ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما جاء عمَّ

 

 تقسيم األضحيةاملسألة احلادية عشرة: 

ِ لَُكْم ِفيَها  قال ربنا تبارك وتعاَل: ﴿ َوابْلُْدَن َجَعلْنَاَها لَُكْم ِمْن َشَعائِِر اّللَّ
ْطِعُموا  

َ
َوأ ِمنَْها  فَُُكُوا  ُجنُوبَُها  وََجبَْت  فَإَِذا  َصَوافَّ  َعلَيَْها   ِ اّللَّ اْسَم  فَاْذُكُروا  َخرْيٌ 

َُلُ   ﴾ْعرَتَّ الَْقانَِع َوالْمُ 
َ
ْقبَاَِلِ لََعَ َمْن يَْسأ َ قَانًِعا إِلِ ائُِل؛ وَُسيمِّ ومادتها   (285)   فَالَْقانُِع: السَّ

ل. ﴾الُْمْعرَتَّ ﴿  و ،َقنَعَ 
َ
   (286)  اذلي يَعرتيك: أي يُِلمُّ بك تلعطيه وال يَْسأ

ورد عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص حديث ابلاب، وفيه أن اْلضحية يأكل منها، ويُطِعم، و
ِخر  . ويدَّ

 

 [180. قال الطرييف: وإسناده حسن. ]اتلحجيل ص377ص7املحىل ج (283)

 [ 180]اتلحجيل ص وإسناده صحيح. ( قال الطرييف: 19255ابليهيق ) رواه  (284)

 مقاييس اللغة  (285)

 غريب القرآن البن قتيبة.  (286)
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مها إَل ثَلثة أثَلث   عبد اهلل بن مسعودوجاء عن   وجاء    (287)  أنه َكن يقسِّ
م إَل ثَلثة أثَلث، ولم يثبت عندي االسناد   ابن عمرعن   أنه ِصح بأنها تقسَّ
هذا اتلقسيم إَل أثَلث هو فعل عبد  ف  .(289)وعن ابن عباس ولم يثبت    (288)  إيله

يف   الصحايب  وعمل  بنسكه،  مسعود  بن  وال اهلل  الوجوب  منه  يؤخذ  ال  املباح 
 واهلل أعلم.  خبَلف ما لو أفَّت بهذا، انلَّدب،

وجاء عن    (290)ا  وقد صح عن ابن عمر أنه أفاض ولم يأكل من نُسكه شيئً 
 . (291) َماهد مثل ذلك 

 

يِب  ( عن غندر عن سعيد  12718( وابن أيب شيبة )110رواه سعيد بن أيب عروبة يف "املناسك" )  (287)
َ
َعْن أ

، َعْن َعلَْقَمَة، َعِن ابِْن   ، َعِن انلََّخيِعِّ ا  »َمْسُعوٍد،  َمْعرَشٍ ُيْمِسُك َعمَّ َواَل  بِابْلُْدِن َمَع َعلَْقَمَة،  َيبَْعُث  ََكَن 
ُكَل ثُلُثًا، َويَبْعَ 

ْ
َق ثُلُثًا، َويَأ ْن َيتََصدَّ

َ
ُمُرُه إَِذا بَلََغْت َُمِلََّها أ

ْ
ِخيِه َعبِْد  ُيْمِسُك َعنُْه الُْمْحِرُم، ُثمَّ يَأ

َ
َث إََِل ابِْن أ

ِ بِْن   « وإسناده صحيح.ُعتْبََة بِْن َمْسُعوٍد ثُلُثًا اّللَّ

من طريق وكيع عن ابن أيب رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا واهلدايا (  313ص5املحىل )ج   (288)
. قال الطرييف: إسناده حسن. قلت: هو يصح من وكيع إَل  ثلث ْلهلك وثلث لك وثلث للمساكْي

 يثبت، ولم أجده بإسناد متصل.  ابن ُعمر، ولكن من ابن حزم إَل وكيع ال 

 . لم أقف لَع سنده ْلنظر فيه  (1160)قال اْلبلاِن يف "إرواء الغليل"  (289)

ثنا سفياُن ]بن عيينة. إمام[ عن عمرو بن دينار ]امليك. إمام ثبت[ 1499سعيد بن منصور )  (290) ( قال: حدَّ
ه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل  . وثقه أَحد[ أنثم امليك   ي أخْبه مسلم املصبح ]سلم بن يسار ابلَص

 من ْلم نسكه شيئا. 

 ( 10241السنن الكبري للبيهيق ) (291)
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فاْلمر باْلكل يف اآلية واْلديث جاء يف سياق اإلباحة، دلفع توهم حرمته  
َوإِْذ قُلْنَا اْدُخلُوا َهِذهِ الَْقْريََة فَُُكُوا  فَكن كقوَل تعاَل: ﴿ كون املضحِّ ذحبها هلل،  

ْمَسْكَن َعلَيُْكمْ ﴾ وقوَل: ﴿ ِمنَْها َحيُْث ِشئْتُْم رََغًدا 
َ
ا أ لُكُوا  ﴾ وقوَل: ﴿فَُُكُوا ِممَّ

ثَْمرَ 
َ
 ﴾. ِمْن َثَمِرهِ إَِذا أ

 

 تفضيل الصدقة على األضحيةاملسألة الثانية عشرة: 

فإذا لم يوجد    ل بينها إال عند اتلعارض، فاَض لعبادات أن ال يُ اْلصل يف ا
تعارض؛ فَل يقال ذلك، فإذا أراد إحياء يللة، فَل يقال: هل يصيل أم يقرأ القرآن؟ 

ن فيقال مثًَل: لو أذَّ لكن إذا وجد اتلعارض    ،ْلنه يستطيع أن يقرأ يف صَلته
يقرأ القرآن، فهل اْلفضل الرتديد مع املؤذِّن أم االستمرار بقراءة   رجٌل ن واملؤذِّ 

بينهما اْلمع  يمكنه  تزاَحت عليه عبادتان ال  وذلك ْلنه  فالقاعدة   ،القرآن؟ 
م لَع العبادة املطلقة اليت يمكن  هنا: أن العبادة املحددة اليت َيَش فواتها، تقدَّ

عند   ملؤذن أوىل من قراءة القرآنتأديتها يف وقت الحق، فنقول إن الرتديد مع ا 
 الزتاحم. 

يُعارَض بْي الفريضة وانلافِلة، كما قال رسول اهلل   من ناحية أخرى: ال 
ِقيَمِت   إَِذاملسو هيلع هللا ىلص »

ُ
ََلةُ   أ فهذا إذا َكن يصيل نافلة،    (292) «  الَْمْكتُوبَةُ   إِالَّ   َصََلةَ   فَََل   الصَّ

 

 ( 710رواه مسلم )  (292)
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يقطعها أو  انلافلة  إلنهاء  يَّسع  أن  فعليه  الفريض  تكبرية   فأقيمت  يلدرك 
اإلمام.   مع  فلم  اإلحرام  أمه  فنادته  انلافلة  يصيل  َكن  إذ  العابد  كذلك جريج 

م صَلة اتلطوع لَع بر   (293)جيبها، فدعت عليه، فعاقبه اهلل   وسبب ذلك أنه قدَّ
 اْلم وهو واجب. 

ة.   هذا كقاعدة َعمة وهلا تفاصيل يف اْلاالت اْلاصَّ

والصدقة   اْلضحية  بْي  الفهل  هذه    ،تعارض؟  ناقشوا  العلماء  ولكن 
 املسألة.  

اًل للرشيعة،   وانتبه أنه لو قال قائل: أخرج الضحية مااًل لَكن جاهًَل، ومبدِّ
فَل جيوز تبديل ما َشعه اهلل، ولكن صورة هذه املسألة يه أن هذا املال اذلي 

ب  به  ل  أنك ستتنفَّ فإما  نافلًَة،  تعاَل  اهلل  إَل  به  للتقرُّب  أو  خصصتَه  اتلضحية، 
َدقة، فأيُّهما خري؟   ستتنفل به بالصَّ

فاذلين قالوا بوجوب اْلضحية فَل شك تقديمها هو اْلفضل، واذلين قالوا  
تعارض بينها    وهلا وقت تفوت بفواته، والفهذه السنَّة  اْلضحية سنَّة مؤكدة،    بأنَّ 

َدقة،   وأبو   (294)، منهم: طاوس  أكرث أهل العلموهذا قول  فتكون أفضل،  وبْي الصَّ

 

 ( 2550( ومسلم )1206رواه ابلخاري )  (293)

 ( 8163عبد الرزاق ) (294)
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  ىن؛بمِ   إال  أفضل  الضحية:  وأصحابه   مالكونقل القرطيب عن    (295)الزناد، وأَحد  
  َماوروي بإسناد ضعيف عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » .  (296)  اْلضحية  موضع  ليس  ْلنه

َحبَّ  انلَّْحرِ  يَْومَ  َعَملٍ  ِمنْ  آَديِمٌّ  َعِمَل 
َ
ِ  إََِل  أ مِ  إِْهَراقِ  ِمنْ  اّللَّ   (297)« ادلَّ

َدقة، وهذا منقول عن بَلل ريض اهلل عنه مَ ومنهم    (298)  ن قال بتفضيل الصَّ
  (300)ونقلوه عن َعئشة، وال يصح عنها   (299) ونقل عن الشعيب 

 

 436ص9املغِن ج (295)

 ﴾ َعِظيمٍ  بِِذبٍْح  َوفََدْينَاهُ تفسري القرطيب عند ﴿ (296)

 ( وضعفه اْلبلاِن واْلرنؤوط. 3126( ابن ماجه )1493رواه الرتمذي )  (297)

  ، ]اْلعيف. وثقه أبو حاتم وغريه[   ُمْسِلمٍ   بِْن   ِعْمَرانَ   َعنْ   ،]إمام[   اثلَّْورِيِّ   َعِن   (8156روى عبد الرزاق يف مصنفه )   (298)
بَايِل   َما : »َيُقوُل   بََِلاًل   َسِمْعُت :  قَاَل   ]تابيع ثقة، روى َل الشيخان[   َغَفلَةَ   بِْن   ُسَويْدِ   َعنْ 

ُ
يُْت   لَوْ   أ نْ   بِِديٍك،  َضحَّ

َ
  َوَْل

َق  تََصدَّ
َ
وْ   يَتِيمٍ   لََعَ   بِثََمِنَها   أ

َ
ٍ   أ َحبُّ   ُمَغْبَّ

َ
نْ   ِمنْ   إِيَلَّ   أ

َ
َ   أ َضحِّ

ُ
ْدرِي   فَََل :  عبد الرزاق  قَاَل   «بَِها   أ

َ
ُسَويْدٌ   أ

َ
 قَاََلُ   أ

وْ  َنْفِسهِ  قِبَلِ  ِمنْ 
َ
 بََِللٍ  قَْولِ  ِمنْ  ُهوَ  أ

 عنه عكس ذلك.   228ص5، ونقله عن أيب ثور، ونقل ابن عبد الْب يف االستذَكر ج436ص9املغِن ج  ( 299)

يِب   بِْن   إِْسَماِعيَل  َعنْ   ،[ إمام]  ُعيَيْنَةَ   ابِْن  َعِن (  8857) الرزاق  عبد   روى و  ( 300)
َ
 إال  يروي  ال َكن: العجيل قال. ثبت]  َخادِلٍ   أ

يِب   بِْن   قَيِْس   َعنْ   ،[ ثقة  عن
َ
تِهِ   َعِن   ،[وثقه  من  ومنهم   به،  ينفرد  ما  أنكر  من   ومنهم  مذهبه،  ْلجل  تركه  من  منهم  فيه،  ُمتلف]  َحاِزمٍ   أ

َ
  اْمَرأ

نَّ   قَيٍْس،  َعنْ (  12361)  شيبة  أيب  ابن  وعند.  [أعرفها  لم]
َ
ةً   أ

َ
  فَُسئِلَْت   ََعئَِشَة،  ِعنْدَ   ُكنُْت :  قَالَْت   ]َمهولة[  اْمَرأ

ْهَدى  رَُجلٍ   َعنْ 
َ
 َمالِ   ِمنْ   َعلَيْهِ   ُينَْفُق   ابْلَيَْت   َهَذا  فَإِنَّ   الَْمَساِكِْي،  يِف   يِلَْجَعلُوهُ : »َفَقالَْت   َشيْئًا،  ابْلَيِْت   إََِل   أ

 ِ يِب   َعنْ   ،[ بن كدام. ثقة ثبت]  ِمْسَعرٍ   َعنْ   ،]إمام[   َوِكيعٌ   (12362قلت: فَل يثبت.  وعند ابن أيب شيبة )  «اّللَّ
َ
  أ

ح عندي، ْلن وكيع روى عنه بواسطة مسعر، أما سعيد بن  ]   الَْعنْبَِس  إما أنه أراد سعيد بن كثري وهو ثقة، أو أراد اْلارث بن عبيد، وهذا اذلي يرتجَّ
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ة.   واْلوىل عدم اتلفضيل إال عند اتلعارض يف اْلاالت اْلاصَّ

 

 

 7انظر رقم  .17

  

 

نْ : »قَالَْت   ََعئَِشَة،   َعنْ   ، [بن ُممد. ثقة]   الَْقاِسمِ   َعِن   ،كثري فهو شيخ لوكيع، واْلارث[ 
َ
َق   َْل تََصدَّ

َ
َحبُّ   َهَذا  خِبَاتيَِم   أ

َ
  إِيَلَّ   أ

نْ   ِمنْ 
َ
ْهِديَ   أ

ُ
لًْفا   الَْكْعبَةِ   إََِل   أ

َ
ووجدت الشيخ الشرثي يصححه. ولكنه غري واضح يف انه يف اذلبيحة،    «أ

 ورواه ابن أيب شيبة موقوفًا لَع القاسم. 
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 اْلِقَصاُصِكَتاُب اهلل : 20و 19و 18حديث 

18.   
َ
أ بَيِّعَ   نٍَس عن  الرُّ نَّ 

َ
انلَّْضِ -  أ اْبنَُة  َجاِريَةٍ   -َويِهَ  ثَنِيََّة  َفَطلَبُوا  ،  َكََّسَْت 

بَْوا 
َ
رَْش َوَطلَبُوا الَْعْفَو فَأ

َ
تَْوا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص    ، اْْل

َ
َمَرُهْم بِالِْقَصاِص »فَأ

َ
نَُس    «فَأ

َ
َفَقاَل أ

بَيِِّع يَا رَُسوَل اهلل  :ْبُن انلَّْضِ  ثَنِيَُّة الرُّ تُْكََّسُ 
َ
ي َبَعثََك بِاْْلَقِّ اَل    ؟ أ ِ اَل َواذلَّ

نَُس ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص »  :َفَقاَل   .تُْكََّسُ ثَنِيَّتَُها
َ
  ،فََريِضَ الَْقْوُم َوَعَفْوا  «يَا أ

قَْسَم لََعَ اهللإِنَّ ِمْن عِ » :َفَقاَل انلَّيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
هُ  بَاِد اهلل َمْن لَْو أ بَرَّ

َ
  «َْل

19.  
َ
 «ِكتَاُب اهلل الِْقَصاُص » :َعْن انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  نٍَس عن أ

ثَنِيَّتََها   .20 فََكََّسَْت  َجاِريًَة  لََطَمْت  انلَّْضِ  اْبنََة  نَّ 
َ
أ َعنُْه  اهلل  ريَِضَ  نٍَس 

َ
أ َعْن 

تَْوا انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
َمَر بِالِْقَص »فَأ

َ
 «اِص فَأ

َبيَِّع  )   ( َكََّسَْت ثَنِيَّةَ ) عمة أنس بن مالك  ،صحابية( - َويِهَ اْبنَُة انلَّْضِ -الرُّ
"ثَنِيَّتان ال  " مفرد  نَّان  السِّ الفمان  َّلوهما  مقدمة  للفتاة   (َجاِرَيةٍ )  يف  اسم  هذا 

جتريان   ْلنهما  وللخادمة،  يعِن  َفَطلَبُوا)  الصغرية،  بّ (  الرُّ يدفعوا    عأهل  أن 
رَْش )

َ
اْلرُش هو ادليَّة اليت تعطى مقابل اِْلراح، واْلصل القصاص، فأهل   (اْْل

بَيِّع فو أي الع  (َوَطلَبُوا الَْعْفوَ )  الربيع طلبوا أن يعطوا ادليَّة لكيَل تُكَّس ثنيَّة الرُّ
بَْوا)  عن القصاص

َ
تَْوا انلَّيِبَّ  )  يعِن: أهل اْلارية، رفضوا   (فَأ

َ
للتحاكم    ( ملسو هيلع هللا ىلصفَأ

بِالِْقَصاِص )  إيله َمَرُهْم 
َ
تُ   ( فَأ بيِّع بمقابل ِجنايتها وكَِّسها  وهو أن  الرُّ كََّس ِسنُّ 

نَُس ْبُن انلَّْضِ )  ِسنَّ اْلارية
َ
أ ّبيِّع )  (َفَقاَل  تُْكََّسُ  أخو الرُّ

َ
َبيِّعِ أ يَا رَُسوَل    ثَنِيَُّة الرُّ

ي َبَعثََك بِاْْلَقِّ اَل تُْكََّسُ ثَنِيَّتَُها ِ ال يقوهلا اعرتاًضا وإنما اتلماًسا  (  اهلل؟ اَل َواذلَّ
نَُس ِكتَاُب اهلل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )  (َفَقاَل )  وطلبًا للمخَرج، وديلل ذلك آخر اْلديث 

َ
يَا أ
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يف كتابه، فَل َمال ملخالفة ذلك، طاملا    أي: اهلُل تعاَل أمر بالقصاص(  الِْقَصاُص 
ا علموا أن َوَعَفْوا) أي: أهل اْلارية ( الَْقْومُ   فََريِضَ أن أصحاب اْلقِّ طلبوه ) ( لمَّ

إِنَّ  »   :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل انلَّيِبُّ )  عَفوا عن الِقصاص، وِش اهلل ورسوََل أنصفهم؛ رضوا باْلرْ 
قَْسَم لََعَ  

َ
أي دَع اهلل وقال: يا رب أقسم عليك ملا    «(اهللِمْن ِعبَاِد اهلل َمْن لَْو أ

هُ استجبت يل، او عبارة مشابهة ) بَرَّ
َ
 ( أي أجابه.َْل

نٍَس    َزادَ )
َ
أ َعْن  َُحَيٍْد  َعْن  رَْش » الَْفَزارِيُّ 

َ
اْْل َوقَِبلُوا  الَْقْوُم  وهذا «فََريِضَ   )

ولكنَّ ليس ِمن اثلَلثيَّات ْلن أبا إسحاق الَفَزاري هو شيخ شيوخ ابلخاري،  
يلحقونه  اثلَلثيات  مجعوا  اذلين  بعض  فَكن  اْلديث  بعد  هذا  ذكر  ابلخاري 

 باْلديث السابق. 

 

 وفيه مسائل

 الِقَصاص ما هو األوىل: املسألة 

ِجنايَِته بِمثل  اْلاِِن  ِعقاب  هو  الَقوَد:  أيًضا:  ويَُسىّم  َ    ،الِقصاص،  وسيمِّ
إتبَاٌع للجرح باْلرح، أو القتل فيه    ، والِقصاصقصاًصا، ْلنَّ الَقصَّ هو اتلَّتَبٌّع

َ قَوًَدا ْلنَّ  ،بالَقتل  اْلاِكَم يَقوُد اْلاِِن إَل ِمثِل َمِصرِي الَمجِن عليه.  وُسيمِّ

ون  واحد،  حكمها  والعطب  والكَّس  او    قولواْلرح  اْلرح،  اختصاًرا 
 اِْلراحات. 
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 الثانية: احلكمة ِمن تشريِعهاملسألة 

يَن آَمنُوا    يَايف كتاب اهلل يف قوَل: ﴿   القصاص يف القتل  وقد جاء ِ َها اذلَّ يُّ
َ
أ

نىَْث َفَمْن 
ُ
نىَْث بِاْْل

ُ
ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقَصاُص يِف الَْقتىَْل اْْلُرُّ بِاْْلُرِّ َوالَْعبُْد بِالَْعبِْد َواْْل

دَ 
َ
َوأ ٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف  ِخيِه ََشْ

َ
اٌء إيَِلِْه بِإِْحَساٍن َذلَِك خَتِْفيٌف ِمْن  ُعيِفَ ََلُ ِمْن أ

يِلٌم  
َ
َولَُكْم يِف الِْقَصاِص   َربُِّكْم َورََْحٌَة َفَمِن اْعتََدى َبْعَد َذلَِك فَلَُه َعَذاٌب أ

بْلَاِب لََعلَُّكْم َتتَُّقونَ   َحيَاٌة يَا
َ
ويِل اْْل

ُ
ووجه كون اْلياة يف الِقَصاص: أنَّ َمن   ﴾أ

أخيه قتَل  قتله  أراد  وانثىن عن  أنَّ مصرَيه كمصريه؛ خاف  وكذلك يف    ،فَعَرَف 
  (301)ت اِْلراحا

نَْزنْلَا اتلَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر  ﴿إوجاء الِقصاص يف اِْلراح يف قوَل تعاَل:  
َ
نَّا أ

بَّاِنيُّوَن وَ  يَن َهاُدوا َوالرَّ ِ ْسلَُموا لَِّلَّ
َ
يَن أ ِ ْحبَاُر بَِما اْستُْحِفُظوا  حَيُْكُم بَِها انلَِّبيُّوَن اذلَّ

َ
اْْل

ِ َواَكنُوا َعلَيِْه ُشَهَداَء فَََل خَتَْشُوا انلَّاَس َواْخَشْوِن َواَل تَْشرَتُوا بِآيَاِت  ِمْن ِكتَاِب اّللَّ
وَلَِك ُهُم الََْكفُِرونَ 

ُ
ُ فَأ نَْزَل اّللَّ

َ
لَيِْهْم َوَكتَبْنَا عَ     َثَمنًا قَِليًَل َوَمْن لَْم حَيُْكْم بَِما أ

نَّ  ُذِن َوالسِّ
ُ
ُذَن بِاْْل

ُ
نِْف َواْْل

َ
ْنَف بِاْْل

َ
َوالَْعْْيَ بِالَْعْْيِ َواْْل نَّ انلَّْفَس بِانلَّْفِس 

َ
أ ِفيَها 

نَْزَل 
َ
اَرٌة ََلُ َوَمْن لَْم حَيُْكْم بَِما أ َق بِِه َفُهَو َكفَّ نِّ َواْْلُُروَح قَِصاٌص َفَمْن تََصدَّ بِالسِّ

وَلِ 
ُ
ُ فَأ الُِمونَ اّللَّ  ﴾َك ُهُم الظَّ

أنَّ نصوص   اتلوراة:  ا جاء يف  مَع كونها خْب عمَّ اآلية  بهذه  العمل  ووجه 

 

 جاء هذا املعىن عن َماهد، وقتادة، وسعيد بن جبري وأكرث املفَّسين.  (301)
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َوإِْن الكتاب والسنَّة جاءت لَع اإلقرار بذلك ال بنسِخه، فقد قال اهلل تعاَل ﴿
َخرْيٌ   لَُهَو  ُتْم  َصَْبْ َولَِِئْ  بِِه  ُعوقِبْتُْم  َما  بِِمثِْل  َفَعاقِبُوا  ابِِرينَ ََعَقبْتُْم  وسيأت   ﴾ لِلصَّ

 . اْلديث اذلي بهذا املعىن بإذن اهلل

 

 املسألة الثانية: شروط القصاص

ط اْلول  د مُّ عَ : اتلَّ الرشَّ

 للقتل واْلرح ثَلث حاالت:  

يؤدِّي َعدة إَل   بغري حٍق   فِعًَل   املجِن عليهب  اْلاِن  : وهو أن يفعلدَعمُّ اتلَّ  -1
 . القتل أو اْلرح

وهذا  قصاًصا، أو حًدا،    يفعل ذلكملة "بغري حق" أنَّه قد  ِبواملراد  
 يكون بإذن اإلمام، أو يضب املجِن عليه دفاًَع عن نفسه. 

إَل قتله أو جرحه،    أدَّى: وهو أن يفعل اْلاِن باملجِن عليه فِعًَل  اْلطأ -2
، كما نرى ِمن  اْلاِن أن يفعل هذا الفعل باملجِن عليه  وال يكون قصد

يَّ  ارات، أو أن يصيب اْلندي أخاه وهو يريد إصابة العدو،  حوادث السَّ
اذلي يريد العَلج فيخطئ فيتسبب بأذية أو    املختص الكفؤ   أو الطبيب

ويوجد قواعد ملعرفة إن   ،وهذا باإلمجاع ليس فيه قصاص ،قتل املريض
 َكن اْلاِن متعمد وتظاهر بأنَّه ُمطئ، وليس هذا ُملُّ بسطها. 
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بيشء ال يؤدي َعدة إَل   وهو أن حياول اْلاِن أن يوِجع املجِن  :ِشبه الَعمد -3
فعة، واللطمة، فهذا  فيتسبب َل بالقتل أو اْلرح،    القتل أو اْلرح َكلصَّ

د، وهذا يرجع    إذا  حكمه حكم اْلطأ ثبت عندنا ما يدل لَع عدم اتلعمُّ
 إَل نوع اآللة املستخدمة للضب، وطريقة الضبة. 

 

 وابللوغ للجاِن.   العقل   الرشط اثلاِن: 

 . فالصيب واملجنون عمدهما حكمه حكم اْلطأ

 

 اتلَكفؤ.  الرشط اثلالث: 

وهذا معناه أن اذلي يقتل أو جيرح َمن هو كفًؤا َل أو من هو فَوقَه فإنه  
 . بعقوبٍة غري القصاص يقاد به، ومن يقتل أو جيرح من هو دونه فإنَّه يُعاقَب

واْل اإلسَلم  أساس  لَع  يكون  اْلحرار  واتلَكفؤ  فاملسلمون  يَّة،  رِّ
واملرشكون  متَكفئون،  املسلمون  قيق  والرَّ وأنىث،  ذكر  بْي  فرق  وال  متَكفئون، 

 متَكفئون.

بِه يُقاُد  فإنَّه  ع اْلطراف، ابَكم، أعىم،  ، ْلنَّها  ولو قتَل مسلًما حًرا َمدَّ
 . نفس مقابِل نفس
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 : ِعصَمة دم املقتول.  الرابع الرشط  

ف فَمن َكن دمه    ، والقاتل، واملرتَدُّ اِن،  الزَّ قتله مهدوًرا َشًَع، َكثلَّيُِّب  من 
 يعاقَب بعقوبٍة غري القصاص.   قبل أن يقيم عليه اإلمام اْلد فذلك القاتل

 

ط   ة. اْلامس الرشَّ  : عدم اْلبوَّ

 
ُ
م أو جدة للمقتول، فيعاقب اْلاِن بعقوبة  فإذا َكن القاتل أب أو جد أو أ

«اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   ، لقول رسولغري القصاص   (302) »اَل ُيَقاُد الَوادِلُ بِالَودَلِ

 

 : عدم العفو. السادسالرشط  

ْن  وذلك لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »
َ
ا أ َوَمْن قُِتَل ََلُ قَِتيٌل َفُهَو خِبَرْيِ انلََّظَريِْن، إِمَّ

ْن يُِقيدَ 
َ
ا أ  فَل قصاص، وعليه ادلية. اذلي َل اْلق،  افإن عف  (303)« ُيْفَدى َوإِمَّ

 

(302)  ( الرتمذي  )1400رواه  ماجه  وابن   )2662( املستدرك  يف  اْلاكم  وصححه  اذلهيب: 8101(  وقال   )
 ح، وكذا صححه أَحد شاكر، واْلبلاِن، وحسنه شعيب اْلرنؤوط. صحي

 ( 1355) ( ومسلم  2434رواه ابلخاري )  (303)
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 . السلطان:  بعالرشط السا 

 أو الُمُكَّف َشَع َكلقايض أن حيكم بالِقصاص.  السلطانفَل جيوز لغري 

 

 : وُيضاُف يف اِْلراح

أن ال يكون العضو املقتاد منه خرًيا من املجروح، ِمثل أن ايلد الصحيحة  
ء، وإنما يعاقَب اْلاِن بغري القطع، وكذلك لو أن جاِن قطع  ال تُ  ِذراع قَطُع بيٍَد شَلَّ

ه، وذلك لقوَل تعاَل: ﴿  َفَمِن اْعتََدى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَيِْه رجل مقطوعٍة كفُّ
َعلَيُْكمْ  اْعتََدى  َما  بغري بِِمثِْل  فيٌعاقَب  هنا،  املماثلة  َتقيق  يمكن  وال   ﴾

 القصاص. 

فمثَل لو َضبه اْلاِن بسيف يف صدره  وأن يمكن االستيفاء بغري حيف،  
املوت، فَل يمكن أن يقتَصَّ منه بنفس الطريقة ْلننا قد نقتل اْلاِن، فنّج من  

وكذا مثًَل: لو رَم حبجر فكَّس نصف سن للمجِن عليه، فإنَّا إن فعلنا مثل هذا  
َْحََد  الفعل فقد نكَّس للجاِن سنًا َكمَل فأكرث، وهلذا قال أبو داود: » 

َ
َسِمْعُت أ

؟ قَاَل: »تُْْبَُد«ْبَن َحنْبٍَل ِقيَل ََلُ َكيَْف ُيْقتَ  نِّ لَف    (304)    «صُّ ِمَن السِّ واكن بعض السَّ
العظام  كَّس  يف  االقتصاص  اْلروح؛يمنع  أنواع  وبعض  وسيلة   ،  وجود  لعدم 

 

 ( 4595)سنن أيب داود   (304)
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 تمكن من القصاص بَل حيف.

 

 املسألة الثالثة: الفرق بني القصاص والثَّأر

 اثلَّأر يكون َعدة بقتل شخٍص غري القاتل، أما القصاص فَل يكون إال
 ِمن القاتل. 

كون   وِمن  الفاعل،  من  تثَبٍُّت  ِمن  ع،  الرشَّ انلظر  فيه  يتحقق  ال  اثلَّأر 
 اْلناية لم تكن خطأ أو شبه عمد، بينما القصاص ال يكون إال برشوطه. 

لطان، وٌحكم السلطان يضمن انصياع أهل   اثلَّأر ال يكون حبكم السُّ
 اْلاِن ْلكمه، وأن ال يقاتلوا أهل املجِن عليه. 

 

 : لو اشرتكت مجاعة بقتٍل أو جرحالرابعة املسألة

فإنَّه يقتصُّ ِمنهم مجيًعا، فإن اشرتكوا بقتٍل وَتققت فيه َشوط القصاص  
 . تلون مجيًعاق فإنَّهم يُ 

وبهذا قال  ،  وكذا لو قطعوا يًدا، فإنه تقطع يد مقابلها ِمن ُك واحد ِمنهم
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افيع، وإسحاق    ( 305)مالك والشَّ

 

 دفع الدية: اخلامسةاملسألة 

 اْلطأ، أو العفو عن الِقصاص  واِْلراح يف حال جتب دية القتل 

عمًدا فإن عفا أهل القتيل عن القصاص فلهم    أو اْلرح  فإذا َكن القتل
ية، وهذه ادلية لَع اْلاِن أن يدفعها ِمن ماَل، وذلك باإلمجاع   لقوَل    (306) أخذ ادلِّ

ْخَرى َوال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر تعاَل ﴿ 
ُ
 ﴾ أ

ف حال القتل اْلطأ تعطى ادلية إَل أهل املقتول إذا لم يعفوا عن حقهم  و
 َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة وَِديٌَة ُمَسلََّمٌة إََِل هذا، لقوَل تعاَل: ﴿ 

ً
َوَمْن َقتََل ُمْؤِمنًا َخَطأ

قُوا  دَّ ْن يَصَّ
َ
ْهِلِه إِال أ

َ
   ﴾أ

وهم   العاقِلَة،  َتملها  اْلطأ  وقبيلته،    أهلودية  عمومته  وأبناء  اْلاِن 
أن امرأة رمت حبجر لَع أخرى فقتلتها، وهذا    حيملونها عنه بَقدر طاقتهم، وذلك

وتسددونها لَع ثَلث   (307)شبه عمد، فقَض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بديتها لَع َعقلتها  
 

 ( 292ص8املغِن )ج  (305)

 ( 373ص8املغِن )ج  (306)

 ( 1681( ومسلم )6910رواه ابلخاري )  (307)
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 سنْي.

 

 : قيمة الدية السادسةاملسألة 

مئة ِمن اإلبل، وللمرأة خسون، وهذا ال    رجًَل إذا َكن القتيل    القتلدية  
  (308)ِخَلف فيه

اْلعضاء   َكْلنف،  وف  واحد،  إال  اْلسم  يف  منه  ليس  العضو  َكن  فإن 
القتل، وإن َكن منه اثنْي، َكيلدين والرجلْي  واللسان، فإنَّ ديته َكملة كدية 
ذلك  ِمن  أكرث  َكن  وإن  ية،  ادلِّ نصف  اْلعضاء  من  واحد  ُك  فيف  والعينْي، 

م ادلية لَع عددها، فيف ُك أصبع عرشة من اإلبل.   َكْلصابع، فتقسَّ

وهذا املعىن جاء يف كتاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص اذلي كتبه إَل أهل ايلمن، وهو كتاب  
  (309) مشهور استدل به الفقهاء وعملوا به 

  

 

 ( 114ص6اْلم للشافيع )ج (308)

 ( وغريه. 4854رواه النسايئ )  (309)
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 َنَزَلْت آَيُة اْلِحَجاِب ِفي َزْيَنَب: 21حديث 

نَِس   عن .21
َ
َعنْهُ   بِْن   أ اهلل  ريَِضَ  بِنِْت  »  :َمالٍِك  َزيْنََب  يِف  اْْلَِجاِب  آيَُة  نََزلَْت 

َوَْلًْما  ،َجْحٍش  ا  ُخزْبً يَْوَمئٍِذ  َعلَيَْها  ْطَعَم 
َ
انلَّيِبِّ    ،َوأ نَِساِء  َتْفَخُر لََعَ  َواَكنَْت 

َماءِ ، ملسو هيلع هللا ىلص نَْكَحِِن يِف السَّ
َ
 « َواَكنَْت َتُقوُل إِنَّ اهلل أ

تْلُُموُهنَّ َمتَاًَع  ويه اليت قال اهلل تعاَل فيها: ﴿  (آيَُة اْْلَِجاِب نََزلَْت  )
َ
َوإَِذا َسأ

ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ 
َ
لُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم أ

َ
يِف َزيْنََب بِنِْت  )  ﴾فَاْسأ

ْطَعَم َعلَيَْها يَْوَمئِذٍ )  أم املؤمنْي ريض اهلل عنها  (َجْحٍش 
َ
ُخزْبًا  )أي: يوم تزوجها    (َوأ

 نّ أي تفتخر عليه   (َواَكنَْت َتْفَخُر لََعَ نَِساِء انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص)يف ويلمة انلَِّكح    (َوَْلًْما
ها اهلل بها  َماءِ )  بفضيلة خصَّ نَْكَحِِن يِف السَّ

َ
أي اهلل تعاَل   (َواَكنَْت َتُقوُل إِنَّ اهلل أ

يف السماء آمًرا رسوَل بنَكِحها، اذلي يف السماء فوق العرش تبارك اسمه تكلَّم  
ا قَََض َزيٌْد ِمنَْها َوَطًرا َزوَّْجنَاَكَهاوذلك يف قوَل: ﴿   ﴾. فَلَمَّ

 

 وفيه مسائل

 احِلجاب نزول آية املسألة األوىل:

قَاَل:   َعنُْه،   ُ َمالٍِك ريَِضَ اّللَّ بِْن  نَِس 
َ
أ ْهِديَْت »َعْن 

ُ
أ ا  ُزفَّت[  لَمَّ َزيْنَُب    ]أي: 

ِ  بِنُْت َجْحٍش  ُ َعنَْها إََِل رَُسوِل اّللَّ ، ََكنَْت َمَعُه يِف ابَليِْت َصنََع َطَعاًما  ملسو هيلع هللا ىلص ريَِضَ اّللَّ
انلَّيِبُّ   فََجَعَل  ثُوَن،  َيتََحدَّ َفَقَعُدوا  الَقْوَم،  ُقُعوٌد   ملسو هيلع هللا ىلص وََدََع  وَُهْم  يَرِْجُع،  ُثمَّ  ََيُْرُج 
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ُ َتَعاََل:   نَْزَل اّللَّ
َ
ثُوَن، فَأ يُّ ﴿ َيتََحدَّ

َ
ْن يَا أ

َ
يَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا ُبيُوَت انلَّيِبِّ إِالَّ أ ِ َها اذلَّ

إِنَاهُ  نَاِظِريَن  َغرْيَ  َطَعاٍم  إََِل  لَُكْم  قَْوَِلِ    ﴾يُؤَْذَن  َوَراِء ِحَجاٍب ﴿ إََِل  فَُضَِب   ﴾ِمْن 
  (310)« اِْلَجاُب َوقَاَم الَقْوُم 

 

 احلجاب :الثَّانية ةاملسأل

وِحجاب املرأة هو ما يَمنَع غريها من رؤيتها، وملا أنزلت  اْلجب هو املنع، 
 هذه اآلية أسدل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ستاًرا حيجب نساءه.

وأما ما تلبسه املرأة فاسمه جلباب، وهو اللباس اذلي تغطي به املرأة رأسها  
دل، وإذا وجسدها، وغطاء الرأس وحده يسىم   السَّ الوجه يسىم  "ِخار"، وِغطاء 

 بُرقُع، وإذا َكن فيه ثقب للعْي: نَِقاب. َكن مشدوًدا: 

»ال  ومن خلط بْي هذه اْلسماء اختلطت عليه اْلحَكم، فحمل حديث  
تنتقب الُمحِرمة« لَع عدم تغطية وجهها، مع أن تغطية وجهها بغري انلقاب ليس  

 

 ( 2479رواه ابلخاري )  (310)
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، (312)  وَََعئَِشةَ   ،(311)  ويلعٍّ   َعْن ُعثَْماَن،  ُروِيَ منهيًا عنه، بل مأمور به، وهذا القول  
يِق و دِّ يِب بَْكٍر الصِّ

َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
بِنِْت الُْمنِْذرِ و،  (314) وابِن عباٍس  ،  (313)  أ   بِن   فَاِطَمَة 

َعَطاٌء    ،(315)  العوام   بِن   الزبريِ  قَاَل  جريج  َوَمالٌِك،  ،  (316)   وَطاووُس َوبِِه  ، (317)وابن 

 

نَّ َعِليًّا  (  21492يلع: ابن أيب شيبة )   (311)
َ
بِيِه؛ أ

َ
ثنا َحاتُِم ْبُن إِْسَماِعيَل، َعْن َجْعَفٍر، َعْن أ َحدَّ
قلت: أرسله   ََكَن َينىَْه النَِّساَء َعِن انلَِّقاِب َوُهنَّ ُحُرٌم، َولَِكْن يَْسُدِِلَْن اثلَّوَْب لََعَ وُُجوِهِهنَّ َسْداًل.

 ُممد ابلاقر بن يلع زين العابدين بن اْلسْي بن يلع بن أيب طالب ُممد ابلاقر 

قال حدثنا أَحد قال حدثنا هشيم قال أخْبنا اْلعمش  (  731جاء يف مسائل أيب داود )   (312)
قلت:    تسدل املحرمة جلبابها من فوق رأسها لَع وجهها. :  قال: قالت َعئشة  عن إبراهيم عن اْلسود

 ح، إسناده متصل، ورجاَل أئمة كبار.  صحي

ي وُُجوَهنَا ِمَن الرَِّجاِل، َوُكنَّا َنْمتَِشُط  (  2690روى ابن خزيمة )   (313) ْسَماَء قَالَُت: ُكنَّا ُنَغطِّ
َ
َعْن أ

َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح لََعَ  ( وقال: :  1668، ورواه اْلاكم ) قال اْلعظيم: إسناده صحيح..  َقبَْل َذلَِك 
، َولَْم َُيَرَِّجاهُ ََشِْط الشَّ   يَْخْْيِ

 (. 732"مسائل أيب داود" )  (314)

ُر    ( 1176)   الٌِك روى مَ   (315) نََّها قَالَْت: ُكنَّا َُنَمِّ
َ
َعْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوَة، َعْن فَاِطَمَة بِنِْت الُْمنِْذِر أ

يِب بَْكرٍ 
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
يِق. وُُجوَهنَا َوََنُْن ُُمِْرَماٌت. َوََنُْن َمَع أ دِّ  الصِّ

 (14923ابن أيب شيبة )  (316)

قال أبو داود: ثنا أَْحَد قال: ثنا حيَي   ـه150ت  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريجهو    (317)
تدِن »وروٌح، عن ابن جريج قال: آخر ما قال يل عطاٌء: أخْبين أبو الشعثاء أن ابن عباٍس قال:  

فأشار يل كما    "؟«ال تضب به"وما  » يثه: قُلُْت:  قال روح يف حد  « اْللباب إَل وجهها وال تضب به
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افِيِعُّ  ، َوالشَّ ُد ْبُن اْْلََسِن. ،(319) حنبلٍ   بنُ  وأَحدُ   َوإِْسَحاُق،، (318)  َواثلَّْورِيُّ  (320) َوُُمَمَّ

 

 وليمة النِّكاح املسألة الثالثة:

نَّ انلَّيِبَّ  قال أنس ريض اهلل عنه   
َ
ثََر    ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ى لََعَ َعبِْد الرََّْحَِن بِْن َعوٍْف أ

َ
َرأ

ْعَفرانلون  ]وهو    ُصْفَرةٍ  قَاَل: »َما َهَذا؟« قَاَل: إِِنِّ   َكنت النساء تضعه للتعطر[،  الزَّ

 

تعطفه وتضب به لَع وجهها كما هو »جتلبب املرأة، ثم أشار يل ما لَع خدها من اْللباب قال:  
 ([ 732]مسائل أيب داود )  «مسدول لَع وجهها

ْن جُتَايِفَ اثلَّوَْب َعْن  »قال:    (222ص2ج) اْلم   (318)
َ
ةِ أ

َ
َوجُتَايِفَ اْْلَِماَر ُثمَّ    وَْجِهَها تَْستَرِتُ بِهِ َولِلَْمْرأ

 «تَْسُدََلُ لََعَ وَْجِهَها اَل َيَمسُّ وَْجَهَها

س»  قال:  (319)
ْ
]مسائل   « تسدل لَع وَجهَها   ،اَل ختمر وَجهَها َواَل تنتقب والسدل لَيَْس بِِه بَأ

عن املرأة املحرمة، تسدل ثوبها  قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اّللَّ ]أَحد بن حنبل[  [ و261صالح:  
تسدَل لَع وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، وال »لَع وجهها؟ قال:  

 ([ 787]مسائل ابن هانئ )  «تغطيه عمًدا

نَّ انلَّيِبَّ   (320)
َ
ُ َعلَيْ   -قال ابُن قَُدامَة: َوقَْد َرَوى ابْلَُخاِريُّ وََغرْيُُه، أ قَاَل: »َواَل    - ِه وََسلََّم  َصىلَّ اّللَّ

لُِمرُ  َسرْتِ وَْجِهَها،  إََل  اْحتَاَجْت  إَذا  ا  مَّ
َ
فَأ  . اَزيِْن«  الُْقفَّ تَلْبَُس  َواَل  الُْمْحِرَمُة،  ُة 

َ
الَْمْرأ الرَِّجاِل تَنْتَِقُب  وِر 

ِسَها لََعَ وَْجِهَها.
ْ
ُرِوَي َذلَِك َعْن ُعثَْماَن، وَََعئَِشَة. َوبِِه قَاَل  قَِريبًا ِمنَْها، فَإِنََّها تَْسُدُل اثلَّوَْب ِمْن فَْوِق َرأ

ُد ْبُن اْْلََسِن. ، َوإِْسَحاُق، َوُُمَمَّ افِيِعُّ ، َوالشَّ    َواَل َنْعلَُم ِفيِه ِخََلفًا َعَطاٌء َوَمالٌِك، َواثلَّْوِريُّ
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ْولِْم َولَْو بَِشاةٍ«
َ
ُ لََك، أ ًة لََعَ َوْزِن نََواةٍ ِمْن َذَهٍب، قَاَل: »بَارََك اّللَّ

َ
  (321) تََزوَّْجُت اْمَرأ

حكمها   يف  والراجح  واجبة،  ال  مستحبة  أنها  املتأخرين  أكرث  قال  وقد 
قال   ، ولم ْند ما يَصف هذا اْلمر عن الوجوب،، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمر بهاالوجوب 

ُص يِف تَْرِكَهاالشافيع طيَّب اهلل روحه: » رَخِّ
ُ
نَُّه ََعٍص  ، َواَل أ

َ
َوَمْن تََرَكَها لَْم يَِبْ يِل أ

نَّ انلَّيِبَّ   َويِلَمِة الُْعْرِس َكَما يَِبُْي يِل يِف 
َ
ْعلَُم أ

َ
ِنِّ اَل أ

َ
تََرَك الَْويِلَمَة لََعَ ُعْرٍس  ملسو هيلع هللا ىلص  ؛ ِْل

ْولََم لََعَ َغرْيِهِ 
َ
ْعلَُمُه أ

َ
    (322)« َواَل أ

 

وأما ما يولم به، فإن أولم بأكرث ِمن شاة بغري إْساف، فهو جائز، يشهد َل  
اللحم واْلزب، وإذا أولم   عَ شبَ أنه  أحديث ابلاب، وف بعض رواياته   انلاس من 
ِ  ما جاء    بأقل من شاة فإنه جائز، ويشهد َل نَّ رَُسوَل اّللَّ

َ
نٍَس، »أ

َ
ْعتََق ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أ

َ
أ

وَ  َوتََزوََّجَها،  حِبَيٍْس«َصِفيََّة  َعلَيَْها  ْولََم 
َ
َوأ َصَداَقَها،  ِعتَْقَها  هو    (323)  َجَعَل  واِْليس 

 ( 324)« أولََم لَع صفيَة بَسويٍق وَتْمرٍ طعام يصنع من تمر وسمن وأقِط، وف رواية »

 

 ( 5155رواه ابلخاري )  (321)

 ( 286ص8( ُمتَص املزين )ج195ص6اْلم )ج (322)

 ( 1365ومسلم ) ( 371)( وهو مطوال عند ابلخاري 5169رواه ابلخاري )  (323)

( ومعناه يف ابلخاري ومسلم حيث أَشنا 1909( وابن ماجه )1095( والرتمذي )3744رواه أبو داود )   (324)
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 املسألة: فقه البخاري يف ترامجه

ترامجه،   يف  يظهر  فقهه  أن  ابلخاري،  دارسو صحيح  يعرفها  املسألة  هذه 
أي َشء  والرتمج  نعرف لَع  فمنه  لألحاديث،  يضعه  اذلي  ابلاب  ة: يه عنوان 

يريد ِمن هذه  ِمن اْلديث نعرف أي َشء  أو  بهذا اْلديث،  يستدل  أن  يريد 
 الرتمجة. 

﴾ فنفهم ِمن إدراِجه  َواَكَن َعرُْشُه لََعَ الَماءِ ﴿ بَاب  وهذا اْلديث جعله يف  
بقول   به لَع علو اهلل تعاَل  هذا اْلديث َتت هذه الرتمجة أنه يريد االستدالل 

َماءِ أم املؤمنْي » نَْكَحِِن يِف السَّ
َ
ماء« أي:   «إِنَّ اهلل أ وأن معىن قونلا »اهلل يف السَّ

 اهلل تعاَل فوق عرشه.  

مراده، فيف هذا  أخباًرا معلَّقة تبْيِّ    -كعادته -وقد ذكر بعد ترمجة ابلاب  
 ابلاب قال:  

بُو الَعايِلَِة:  ﴾  وَُهَو رَبُّ الَعْرِش الَعِظيمِ ﴿ ،  ﴾لََعَ الَماءِ َواَكَن َعرُْشُه  ﴿ بَاُب  
َ
قَاَل أ

َماءِ ﴿  السَّ إََِل  »اْرَتَفَع«،  ﴾ اْستََوى  اُهنَّ ﴿ :  َُمَاِهٌد:    ﴾: فََسوَّ َوقَاَل   » »َخلََقُهنَّ
 «  لََعَ الَعْرِش  : »َعَلَ ﴾اْستََوى﴿ 

 

 سابًقا. 
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  ريَِضَ   َعبَّاٍس   اْبنُ   اَل َوقَ وقد نقل ابلخاري يف كتابه "خلق أفعال العباد" قال:  
 ُ ا: »َعنُْهَما  اّللَّ ُ  لَكَّمَ  لَمَّ َماِء، يِف  انلَِّداءُ  ََكنَ  ُموَس  اّللَّ ُ  َواَكنَ  السَّ َماءِ  يِف   اّللَّ   (325) «السَّ

 

بَيعّ   َعمر  بن  ونقل أيضا يف ذلك الكتاب عن شيخه سعيد   (ه210ت)  الضُّ
ََشُّ   اْْلَْهِميَّةُ : »قال

َ
  َوانلََّصاَرى،  ايْلَُهودُ   اْجتََمَعِت   قَدِ   َوانلََّصارَى،  ايْلَُهودِ   ِمنَ   قَْواًل   أ

ْهُل 
َ
ْديَانِ   َوأ

َ
نَّ   اْْل

َ
َ   أ   الَْعْرِش   لََعَ   لَيَْس :  ُهمْ   َوقَالُوا   الَْعْرِش،  لََعَ   َوَتَعاََل   َتبَارَكَ   اّللَّ

ءٌ    (326) «ََشْ

 

نقله   بل  اإلمجاع،  بنقل هذا  ابلخاري وشيخه  ينفرد  من  ولم  كبري  عدد 
  وأبو  ( ه240ت)  سعيد  بن  وقتيبة  (ه238ت)  راهويه  بن  العلماء، منهم: اسحاق

 ادلينوري   قتيبة  وابن  (ه277ت)  الرازي   حاتم  وأبو(  ه264ت)  الرازي   زرعة
 (ه 280ت)  الِكرماِن  حرب و   (ه280ت)  ادلاريم  سعيد  بن  عثمانو  (ه276ت)
 اْلسن   أبوو  (ه311ت)  خزيمة  ابن  إسحاق  بن  ُممدو  ( ه307ت)  الساِج  زكرياو

 العكْبي   بطة  ابنو   (ه386ت)  القريواِن  زيد  أيب  ابن و  (324ت)  اْلشعري 

 

 (40ص" ) للبخاري  العباد أفعال خلق"  (325)

 ( 30ص) العباد أفعال خلق  (326)
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 اْلصبهاِن   نعيم  أبو و   (ه429ت)  اْلندلِس   الطلمنيك  عمر  أبو و  (ه387ت)
 ابن و  ( ه449ت) الصابوين  عثمان  أبوو  (ه 444ت) السجزي  نَص أبوو  (ه430ت)

  اْلفيد  رشد  ابنو   (ه535ت)   اْلصبهاِن  السنّة  قوامو  (ه463ت)  الْب   عبد
"إمجاع   (ه605ت) كتاب  هؤالء يف  انلقول عن  وثَّقت  وقد  كثري،  وبعدهم 

  املسلمْي لَع أن اهلل تعاَل يف السماء لَع عرشه". 
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 َكاَن ِفي َعْنَفَقِتِه َشَعَراٌت ِبيٌض: 22حديث 

َل َعبَْد اهلل    بِْن   َحِريزِ   عن .22
َ
نَُّه َسأ

َ
  : قَاَل   ،ْبَن بَُّْسٍ َصاِحَب انلَّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلصُعثَْماَن أ

يَْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َشيًْخا
َ
َرأ

َ
 ( ََكَن يِف َعنَْفَقِتِه َشَعَراٌت بِيٌض ) :قَاَل  ؟أ

يَْت انلَّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ََكَن َشيًْخا)
َ
َرأ

َ
يخ هو من ظهر فيه الشيب وبان عليه أ ( الشَّ
ِ الِكَْب،   شابًّا لكونه بلغ يف علِمه   م بدينه ولو َكنلكن استخدموها الحقا للعال

يوخ يبمبلغ الشُّ العنفقة يه الشعر اذلي   (ََكَن يِف َعنَْفَقِتهِ )  ، واملقصود هنا الشَّ
قَن  فة السفىل واذلَّ ، أي هذا اذلي ابيَضَّ من شعره ملسو هيلع هللا ىلص  (َشَعَراٌت بِيٌض )  بْي الشَّ

 ولو أنه ثبت وجود بعض الشيب يف رأسه ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

 

 وفيه مسائل

  ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل: حرص السََّلف على معرفة صفاته املسالة 

ليس عَلقتهم به عَلقة تبعيّة جافَّة، بل عَلقة  وهذا يدل لَع حبِّهم َل، ف 
 قلب يطري شوقًا إَل من أرسله اهلل تعاَل رَحة للناس.
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  ملسو هيلع هللا ىلصالّثانية: صفات الرَّسول املسالة 

مائل ذكر ما  ، فسأفالالكم عن صفاته يطول جًدا، وهو مبسوط يف كتب الشَّ
مما صحَّ  اِْللقيَّة  تيَّس  يسري جًدا من أخَلقه ملسو هيلع هللا ىلص، ومجعتها  من صفاته  ، وَشء 

  " مباعدته ملسو هيلع هللا ىلص لآلثام باب  " من    ومسلم  " باب صفة انليب ملسو هيلع هللا ىلص" يف  اريِّ  خفقط من ابل 
 . " أسمائه" إَل باب 

ِويِل ابَلائِِن، َواَل    ]أي طوَل معتدل[  َربَْعًة ِمَن الَقْومِ ملسو هيلع هللا ىلص    ََكنَ  -1 لَيَْس بِالطَّ
 . بِالَقِصريِ 

ْسمِ  -2  ]أي: أكتافه عريضة[  بَِعيَد َما بَْْيَ الَمنِْكبَْْيِ ، َحَسَن اْْلِ

ًدا -3  ]ال سمْي وال َنيل[   ُمَقصَّ

زَْهَر اللَّْوِن   -4
َ
ْمَهِق لَيَْس  [  رشب حبمرةأبيض مُ ]أ

َ
ْبيَِض اْل

َ
]اْلمهق: مثل    بِاْل

 ]اآلدم: اْلسمر[   َولَيَْس بِاآْلَدمِ   لون اْلُص[

ْحَسَن انلَّاِس وَْجًها -5
َ
ْحَسنَُه َخلًْقا ،أ

َ
 . َوأ

 . ِمثَْل الَقَمرِ َكن وجهه   -6

ُق وَْجُههُ إذا ُْسَّ  -7  . يَْْبُ

ْشلَكَ الَْعْْيِ  -8
َ
 ]أي: يف بياض عينه َشء من اْلُمَرة ِمن غري سوء[   أ

 [ ليس صغرًيا ]أي  َضِليَع الَْفمِ واكن  -9

ُذنِهِ ََلُ َشَعٌر َيبْلُُغ  -10
ُ
 . إََِل َمنِْكبَيْهِ أو  َشْحَمَة أ

يِْب إِالَّ قَِليًَل  -11  .لَْم يََر ِمَن الشَّ
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الَقَطِط ]شعره[  َولَيَْس   -12 شديد    بِاْْلَْعِد  بِْط   [اْلُعودة]القطط:  بِالسَّ  َواَل 
 [ سرتِسٌل مُ ]ناعم 

ِس  ]الشيب[  ََكَن ابْلَيَاُض  -13
ْ
أ ْدَغْْيِ َوِف الرَّ  . َنبْذٌ يِف َعنَْفَقِتِه َوِف الصُّ

َسُه لَْم يَُر ِمنْهُ  -14
ْ
ٌء، َوإَِذا لَْم يَْدُهْن ُرِِئَ    ]أي: من الشيب[  ََكَن إَِذا َدَهَن َرأ ََشْ

 . ِمنْهُ 

ِ ، ََكَن يَْسِدُل َشَعَرهُ  -15 َسهُ   ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ فََرَق رَُسوُل اّللَّ
ْ
 . َرأ

 . َواَكَن َكِثرَي َشْعِر اللِّْحيَةِ  -16

نَّ َعَرقَُه اللُّْؤلُؤُ َواَكَن  -17
َ
يِب ن ، واك َكأ ْطيَِب الطِّ

َ
 . ِمْن أ

ْطيَُب َراحِئًَة ِمَن الِمْسِك يُده  -18
َ
بَْرُد ِمَن اثلَّلِْج َوأ

َ
 . أ

 . قَِليُل َْلِْم الَْعِقِب ، أي: َمنُْهوَس الَْعِقبَْْيِ واكن  -19
ْطيََب ِمْن ِريِح  »قال أنس:   -20

َ
، َواَل ِمْسًَك، َواَل َشيْئًا أ ا َقطُّ َما َشَمْمُت َعنَْْبً

 ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوِل اهلِل 

لَْْيَ ِمْن َكفِّ انلَّيِبِّ  و -21
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصَما َمِسْسُت َحِريًرا َواَل ِديبَاًجا أ

ْطيََب ِمْن ِريِح انلَّيِبِّ   -22
َ
ْخرََجَها ِمنْ ،  ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َشِمْمُت ِرحيًا َقطُّ أ

َ
نََّما أ

َ
ُجْؤنَِة    َكأ

ارٍ   « َعطَّ

ْن ملسو هيلع هللا ىلص  َما ََضََب رَُسوُل اهلِل  و -23
َ
ًة، َواَل َخاِدًما، إِالَّ أ

َ
َشيْئًا َقطُّ بِيَِدهِ، َواَل اْمَرأ

 جُيَاِهَد يِف َسِبيِل اهللِ 

ًشا  لَْم يَُكنْ  -24  فَاِحًشا َواَل ُمتََفحِّ

يَكُ  -25 لَْم  يََّْسَُهَما، َما 
َ
أ َخَذ 

َ
أ إِالَّ  ْمَريِْن 

َ
أ َ بَْْيَ  إِثًْما  َما ُخريِّ فَإِْن ََكَن  إِثًْما،  ْن 
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ْبَعَد انلَّاِس ِمنْهُ 
َ
 ََكَن أ

26-   ِ ِ    ، نِلَْفِسهِ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَما اْنتََقَم رَُسوُل اّللَّ ، َفيَنْتَِقَم ّلِلَّ ِ ْن تُنْتََهَك ُحْرَمُة اّللَّ
َ
إِالَّ أ

 بَِها 

َشدَّ َحيَاًء ِمَن الَعْذَراِء يِف ِخْدرَِها واكن  -27
َ
 أ

ُث  -28 ْحَصاهُ ََكَن حُيَدِّ
َ
ُه الَعادُّ َْل  َحِديثًا لَْو َعدَّ

َة َعرْشَ ِسِنَْي َوبِالَْمِدينَِة َعرْشَ   -29 قَاَم بَِمكَّ
َ
ْربَِعَْي َسنًَة فَأ

َ
ِس أ

ْ
َبَعثَُه اهلُل لََعَ َرأ

ِسِه َوِْلْيَِتِه  
ْ
ِس ِستَِّْي َسنًَة، َولَيَْس يِف َرأ

ْ
وَن  ِسِنَْي، َوتََوفَّاُه اهلُل لََعَ َرأ ِعرْشُ

 َشْعَرًة َبيَْضاءَ 

يَْطاَن اَل َيتََمثَُّل يِف ُصوَرِت،  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »  َمْن َرآِِن يِف الَمنَاِم َفَقْد َرآِِن، فَإِنَّ الشَّ
 َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ 

ْ
أ ًدا فَلْيَتَبَوَّ َّ ُمتََعمِّ    (327) « َوَمْن َكَذَب يلَعَ

 م ـــىل اهلل عليه ولَع آَل وسلَّ ـص
 يف جنات انلعيم  ومجعنا به
ـ واْلم  د هلل  ـــــــ

 رب العاملْي 
.

 

 (2266)( ومسلم  110رواه ابلخاري )  (327)
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 السماع

 

 ( 329)...................................................    هذا الكتاب  (328)...................................  
 ( 331)يف ..............  وتم ذلك  (330)صاحبنا: ..............................................................  

 ، ........................  ...........ذلك يف مدينة ............وَملس/َمالس،  

 ............................................   هوَكتَبَ  صح ذلك،

 يوم/يللة ..........................، ......... من شهر ....................... َعم .............. 

 يف ................................... 

 

  

 

 سمع، أو قرأ، مجيع، أو بعض، أو أكرث، أو أجزاء من....   (328)

)بقراءته( إذا َكن هو من قرأ، أو )بقراءته وقراءة غريه( إذا قرأ بعًضا وسمع بعًضا، أو )بقراءة غريه(    ( 329)
 إذا َكن غريه من قرأ. 

 اسمه الَكمل (330)

 عدد املجالس (331)
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 ................. َملس/َمالس، وذلك يف مدينة ....................... ، .......

صح ذلك، وَكتَبَه  ............................................ يوم/يللة ........................،  
 ......... من شهر ....................... َعم .............. يف ................................... 

ا...................................   ...................................................    لكتاب هذا 
  .............................................................. ذلكصاحبنا:  ..............   وتم  يف 

 َملس/َمالس، وذلك يف مدينة ....................... ، ........................ 

....................................... يوم/يللة ........................،  صح ذلك، وَكتَبَه  .....
 ......... من شهر ....................... َعم .............. يف ................................... 

الكتاب ...................................   ................  ...................................  هذا 
  .............................................................. ذلكصاحبنا:  ..............   وتم  يف 

 َملس/َمالس، وذلك يف مدينة ....................... ، ........................ 

............................................ يوم/يللة ........................،  صح ذلك، وَكتَبَه   
 ......... من شهر ....................... َعم .............. يف ................................... 
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الكتاب ...................................   ......................  .............................  هذا 
  .............................................................. ذلكصاحبنا:  ..............   وتم  يف 

 َملس/َمالس، وذلك يف مدينة ....................... ، ........................ 

.... يوم/يللة ........................،  صح ذلك، وَكتَبَه  ........................................
 ......... من شهر ....................... َعم .............. يف ................................... 

الكتاب ...................................   ...................................................    هذا 
......... ذلك.....................................................  صاحبنا:  ..............   وتم  يف 

 َملس/َمالس، وذلك يف مدينة ....................... ، ........................ 

صح ذلك، وَكتَبَه  ............................................ يوم/يللة ........................،  
 ........ من شهر ....................... َعم .............. يف ................................... .

الكتاب ...................................   ...................................................    هذا 
.................................................. ذلك............  صاحبنا:  ..............   وتم  يف 

 َملس/َمالس، وذلك يف مدينة ....................... ، ........................ 

............................................ يوم/يللة ........................،  صح ذلك، وَكتَبَه   
......... من شهر ....................... َعم .............. يف ................................... 
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